
www.swimer.pl

+48 733 667 798

Bądź z nami na:

Oferta ważna od 26.07.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania zapasów.

O F E R T A  P R O M O C Y J N A

22,0m
POJEMNOŚĆ

3

SWIMER 
AGRO TANK 22000 
Jednopłaszczowy zbiornik do nawozów płynnych  
najlepiej dopasowany do całocysternowych dostaw!

BON 500 zł

NAJNIŻSZY
STABILNY
BEZPIECZNY
BEZ KOTWIENIA

* na zakup drugiego zbiornika SWIMER AGRO TANK 22000L

https://swimer.pl/


@swimer.torun

POLUB NAS NA FB !

Wygraj 
KUBEK, 
KOSZULKĘ 
lub PENDRIVE!

* Wygrywa co dziesiąty FAN. Nagrody są przydzielane losowo.

https://swimer.pl/art/regions/


Zbiorniki do nawozów płynnych

SWIMER AGRO TANK
Dostępne pojemności: 22000, 20000, 12500, 10000, 7500, 5000, 3500, 2500, 1500 litrów

www.swimer.pl



Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 22000 | FUJP 
+ LIPREMOS
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stała kontrola poziomu cieczy w zbiorniku zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

stała kontrola poziomu cieczy w zbiorniku

zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
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22,0 m
POJEMNOŚĆ

3

• Najbardziej precyzyjne urządzenie na rynku mierzące ilość 
oraz temperaturę magazynowanej cieczy w zbiorniku.

• Dzięki Lipremos GPRS mamy dokładne informację o lokalizacji 
zbiornika, o stanie zapełnienia i o przewidywanym terminie opróżnienia. 
Dzięki tym informacjom możemy precyzyjnie planować dostawy do zbiornika 
z zamontowanym urządzeniem Lipremos.

• Wersja Lipremos z zasilaniem bateryjnym pozwala na monitorowanie stanu cieczy w zbiorniku 
nawet w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do zasilania z sieci.

SUPERSUPER
OFERTA

Koszt dostawy: 750 zł netto / 1 szt.  

+
PRECYZYJNY SYSTEM POMIARU POZIOMU CIECZY

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
704 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik

*o szczegóły pytaj DYSTRYBUTORA SWIMER!

https://swimer.pl/art/regions/
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https://swimer.pl/
https://progressgps.pl
http://progressgps.pl
https://progressgps.pl
mailto:handlowy%40progressgps.pl?subject=
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Wyposażenie zbiorników 

PISTOLET A60 do ON
ze złączem obrotowym

Wyposażenie zbiorników

PRZEPŁYWOMIERZ CYFROWY 
FMT

Wyposażenie zbiorników 

WĄŻ TŁOCZNY 6m
do oleju napędowego

Wyposażenie zbiorników 

POMPA PIUSI PANTHER 56 
56L/min-230V

do tankowania oleju napędowego o przepływie maksymalnym 
70l/min

wyposażony został w system automatycznego odłączania 
przepływu paliwa

posiada również złącze obrotowe umożliwiające łatwe manew-
rowanie w trakcie tankowania

Idealny do tankowania samochodów ciężarowych i większych 
maszyn, w których średnica wlewu paliwa jest mniejsza niż 
29mm

do przesyłania benzyn, olejów i smarów o max. zawartości 
związków aromatycznych poniżej 50%

dzięki warstwie zewnętrznej ze specjalnej mieszanki NBR/
EPDM wąż odporny jest na ścieranie i działanie olejów, paliw 
oraz czynników atmosferycznych

antystatyczny

wąż wzmocniony kordem syntetycznym

Pistolet A60 do oleju napędowego:

Wąż tłoczny 19mm / 6m:

780,00 zł brutto650 zł netto

550,00 zł  netto

676,50 zł brutto 780,00 zł brutto650 zł netto

550,00 zł  netto

676,50 zł brutto

służy do pomiaru przepompowanej ilości oleju napędowego 
oraz innych cieczy o podobnych parametrach

posiada dwa liczniki: 

- pierwszy: pięciopozycyjny z przesuwnym przecinkiem, który 
odmierza ilość cieczy przepompowanej w danym tankowaniu 
(kasowalne) oraz 

- drugi: sześciopozycyjny, który odmierza ilość całkowitą prze-
pompowanej cieczy od momentu pierwszego tankowania (brak 
możliwości kasowania)

wymiana baterii nie powoduje kasowania danych

przepływomierz posiada możliwość kalibracji

Elektroniczny licznik paliwa FMT:

samozasysająca, rotacyjna o mocy 350W

zasilana napięciem 230V/50H

szerokie zastosowanie w zbiornikach do paliw oraz dystrybutorach 
paliwa

przeznaczona do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych

zastosowany zawór przeciążeniowy by-pass z silnikiem asynchro-
nicznym, który zabezpiecza przed uszkodzeniem pompy

Pompa łopatkowa do oleju napędowego:

240,00 zł brutto200 zł netto

180,00 zł  netto

221,40 zł brutto

196,80 zł brutto160 zł netto

140,00 zł  netto

172,20 zł brutto
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Wyposażenie zbiorników 

FILTR PALIWA PUSZKOWY
Nr kat. : SW-101467

Wyposażenie zbiorników

BATERIA ALKALICZNA 1,5V 
E90 / LR1
Nr kat. : 5099BLR1

Wyposażenie zbiorników 

WKŁAD DO FILTRA SZKLANEGO
Nr kat. : SW-100667

Wyposażenie zbiorników 

ZWIJAK BĘBNOWY serii 430  
z tworzywa ABS z montażem
Nr kat. : SW-101768

79,95 zł brutto
65 zł netto

55 zł  netto

67,65 zł brutto

filtracja 10 mikronów

chroni tankowane maszyny, pojazdy przed zanieczyszczeniami

łatwa wymiana wkładów

przepływ do 60 l/min.

filtracja 5 mikronów

chroni tankowane maszyny, pojazdy przed zanieczyszczeniami

łatwa wymiana wkładów

przepływ do 60 l/min.

Filtr paliwa puszkowy: Wkład do filtra szklanego 5 mic.:

PROMOCJA

Do 5 sztuk 

+ 1 gratis!*

PROMOCJA

Do 5 sztuk 

+ 1 gratis!

92,25 zł brutto
75 zł netto

65 zł  netto

79,95 zł brutto
PROMOCJA

Do 5 sztuk 

+ 1 gratis!*

24,60 zł brutto
20 zł netto

18 zł  netto

22,14 zł brutto

2152,50 zł brutto*1 750 zł netto*

1 300zł  netto*

1599,00 zł brutto*

Typ baterii: MN9100

Sztuk w opakowaniu: 2

Rozmiar baterii: LR1/KN

Napięcie [V]: 1,5V

Budowa z wysokiej czystości litu

Producent: Duracell

Specyfikacja Techniczna:

zwiększa żywotność przewodu

przewód nie zagina się, co pozwala uzyskać większą wydajność

łatwiejsza obsługa

przewód nie styka się z ziemią, co zapewnia czystsze wnętrze 
przestrzeni dystrybucyjnej

maksymalna możliwa długość węża DN19 - 8m, DN25 - 6m

Zalety:

* Cena dotyczy koła bez węża. Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie.

* produkt gratisowy jest fakturowany w cenie 1 zł netto +VAT. * produkt gratisowy jest fakturowany w cenie 1 zł netto +VAT.

Serw
is i akcesoria

https://swimer.pl/
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Zbiornik 
do deszczówki?

Idealny
do zrealizowania programu

#MojaWoda
Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 1500 
ELJP

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

3 505,50 zł brutto2 850 zł netto

2250 zł  netto

2 767,50 zł brutto
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Zatrzymaj
wodę!

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 20000 
FUJP

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3

10 701,00 zł brutto8 700 zł netto

6900 zł  netto

8 487,00 zł brutto

https://swimer.pl/
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Dopasujemy 

wymiar  
zbiornika 
do Twojej stacji!

Zbiornik kontenerowy z płyty warstwowej

SWIMER BLUE FORCE ONE® 3000
SPC 

*3000L AdBlue®

Płyty  
warstwowe 
z izolacją3,0 m

POJEMNOŚĆ

3

36500 zł  netto

44 895,00 zł brutto

BlueForceOne® 

Kontener z legalizowanym  

układem dystrybucyjnym MID  

do magazynowania i dystrybucji  

wodnego roztworu mocznika.
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Tankuj  
swoją  
flotę
szybko, tanio
bezpiecznie...

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELJPS OPTIMUM

5 904,00 zł brutto4 800 zł netto

3 850 zł  netto

3 735,50 zł brutto

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

https://swimer.pl/
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Dbaj  
o środowisko!
Oszczędzaj czas  
i pieniądze! 

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500 
ELJP BASIC

4 305,00 zł brutto3 500 zł netto

2800 zł  netto

3 444,00 zł brutto

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

Z POMPĄ 

MEMBRANOWĄ!
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Uniwersalny 
trwały 
praktyczny

Pojemnik uniwersalny 

mobiBOXX 300L
masa 25 kg

900L

1 217,70 zł brutto990 zł netto

850 zł  netto

1 045,50 zł brutto

300L

https://swimer.pl/
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Własna 
ministacja  
paliw?
Kupuj paliwo  
w hurtowych cenach!

Dwupłaszczowy zbiornik
SWIMER TANK 2500 Eco-Line
CLASSIC

Bądź

niezależny!

11 439,00 zł brutto9 300 zł netto

6900 zł  netto

8 487,00 zł brutto

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3
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SWIMER  
Tank
Paliwo zawsze  
pod ręką!

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000
BASIC

15 252,00 zł brutto12 400 zł netto

9400 zł  netto

11 562,00 zł brutto

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

https://swimer.pl/
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Drogowy separator ochronny 

SWIMER U-25C 
do tymczasowego oznakowania lub rozdzielenia pasów ruchu

Separatory drogowe 
SWIMER U-25C

Separatory drogowe SWIMER U-25C prze-
znaczone są do tymczasowego oznakowa-
nia lub rozdzielenia pasów ruchu.

Można je montować w sposób ciągły  
w linii prostej oraz dostosowując się do 
infrastruktury drogowej tworząc rondo lub 
inne kształty.

Separatory wykonane są z polietylenu me-
todą formowania rotacyjnego dzięki cze-
mu są bardzo odporne na odkształcenia  
i uszkodzenia mechaniczne. 

Polietylen zapewnia pełną odporność 
na działanie czynników chemicznych  
tj. związki chlorku oraz zmiennych warunków  
atmosferycznych. 

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja  
pozwala na łatwe napełnianie i opróżnia-
nie zarówno wodą jak i piaskiem. 

Jakość
Separatory wykonane są zgodnie z ROZPORZĄDZE-
NIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 
2010 r. 
W procesie produkcyjnym i poprodukcyjnym gwa-
rantujemy kontrolę jakościową zgodną z normami 
ISO 9001 : 2015 oraz ISO 27001.

Specyfikacja

Korek 
spustowy

Umożliwia wygodne 

opróżnianie wody!

KOLORY:
   czerwony
   biały
   żółty

WAGA:

   10 kg

PAKOWANIE:
   na palecie 9 szt.
   na TIR: 234 szt. (26 palet)

WYMIARY
   1 szt: wys. 800mm x dł. 1100mm x szer. 400mm       
   (wymiar bez wypustki montażowej)
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BlueForceOne  Personalizacja
Wiemy jak ważny jest dla Ciebie wizerunek Twojej marki!

Wyróżnij się! Dzięki personalizacji graficznej 
kontenera będziesz bardziej widoczny, a Twój 
przekaz trafi do świadomości szerokiego gro-
na odbiorców tankujących AdBlue®!

Stworzymy dla Ciebie dedykowany projekt 
graficzny w dowolnych rozmiarach, kolorach  
i kształtach, zrealizujemy też zlecenie okleje-
nia kontenera. 

Gwarantujemy estetyczne wykończenie, trwa-
łość okleiny oraz szybką realizację. 

Zapytania prosimy kierować na adres: 

handel@swimer.pl

Zdecydujesz się 

na skuteczną promocję 

Twojego biznesu 

na kontenerze

BlueForceOne®?

Zaprojektujemy dla Ciebie...

Bądź widoczny! 
Zapytaj o kompleksową usługę personalizacji wizualnej kontenera!

https://swimer.pl/
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Rata 1 1500 zł

Rata 2 1500 zł

Rata 3 1500 zł

Rata 4 1500 zł

Rata 5 1500 zł

Rata 6 1500 zł

Rata 7 1500 zł

Rata 8 1500 zł

Rata 9 1500 zł

   Rata 10 1500 zł

KOSZT ZBIORNIKA 15000 zł

*Cena brutto uwzględnia koszty dostawy

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY

ODBIERZ ZBIORNIK

JUŻ DZIŚ!
A PIERWSZĄ RATĘ ZAPŁAĆ 
NAWET ZA 6 MIESIĘCY!

RATY RATY 
10x0%10x0%
N A  W S Z Y S T K I E  
M O D E L E  Z B I O R N I KÓW

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredyto-

wanych kosztów) 15000zł, całkowita kwota do zapłaty 15000zł, oprocentowanie stałe/zmienne 0,00%, 

całkowity koszt kredytu 0,00zł (w tym: prowizja 0,00 zł odsetki 0,00 zł), 10 miesięcznych rat równych  

w wysokości 1500 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

Łukasz Otremba Swimer jako pośrednik kredytowy współpracuje z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Zakres umocowania: zawieranie  
w imieniu Alior Bank SA z osobami fizycznymi umów o kredyt ratalny oferowany przez Alior Bank SA oraz dokonywanie czynności faktycznych 
związanych z zawarciem tych umów. 

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu ratalnego od zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o kredycie, w tym o opłatach  
i prowizjach, jest dostępna w punkcie obsługi klienta firmy Swimer. 

Informacja handlowa według stanu na 01.07.2021r.

22,0 m
POJEMNOŚĆ

3

11 500 zł  netto

14 145,00 zł brutto
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2,5m³ 3,5m³ 7,5m³ 10,0m³1,5m³ 5,0m³ 12,5m³ 20,0m³ 22,0m³

Typoszereg zbiorników do nawozów płynnych

JEDNO i DWUPŁASZCZOWE ZBIORNIKI

SWIMER AGRO TANK 
do nawozów płynnych

SWIMER AGRO TANK
Doskonałej jakości zbiorniki stacjonarne SWIMER AGRO 

TANK przystosowane są do przechowywania nawozów 

płynnych. Dzięki uchwytom do przenoszenia są łatwe w 

transporcie i rozładunku. Wykonane są z najwyższej jako-

ści surowców, mają dużą wytrzymałość na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych, są odporne na promieniowanie 

UV, nie blakną i nie korodują.  Ich wysoka odporność che-

miczna i mechaniczna oraz łatwość w utrzymaniu czystości 

zapewniają długotrwałe i komfortowe użytkowanie. Zbior-

niki występują w pojemnościach: 1500, 2500, 3500, 5000, 

7500, 10000, 12500, 20000 oraz 22000 litrów (jednopłasz-

czowe) oraz 10000 litrów (dwupłaszczowe).

N
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Wyposażenie zbiorników 
SWIMER AGRO TANK

wydajność max. 400l/min.

zasilanie 230V/ 50 Hz, moc 250W, pobór 2,2A

prosta budowa

odporna na korozję

duża wytrzymałość daje  gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego działania

miesza płyn jednocześnie się chłodząc, co niweluje powstawanie osadów i rozwarstwianie płynu

możliwość pracy w trybie ciągłym – nie ma potrzeby robienia przerw w trakcie tankowania

niski poziom hałasu umożliwiający pracę w nocy

umiejscowiony na dole zbiornika

brak konieczności używania drabiny

bezpieczeństwo – zawór umożliwia kontrolowanie nalewania płynu

szczelne i szybkie połączenie tankowanego opryskiwacza ze zbiornikiem

Pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej 230V:

OPCJONALNIE:

grzybek zapewniający stałe połączenie z atmosferą

zapobiega powstawaniu nad- i podciśnienia w zbiorniku

szczelne połączenie z cysterną podczas tankowania

 minimalizacja ryzyka wycieku

mniejsze straty tankowanego płynu

możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania

przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku

2’’ rura zalewowa zakończona złączem typu STORZ na szczycie zbiornika:

Awaryjny wyłącznik zasilania (przy zastosowaniu pompy):

Odpowietrznik:

2” pobór dolny z zaworem kulowym ze złączem typu STORZ dla wersji 
bez pompy zanurzeniowej*:

dostęp do wnętrza zbiornika

wygodną inspekcję wnętrza zbiornika

łatwe czyszczenie zbiornika

komfortowe podłączenie opryskiwacza do pompy zamontowanej w zbiorniku, co pozwala 

na bezproblemowe tankowanie opryskiwacza

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

Właz rewizyjny*:

4- lub 6-metrowy przewód ssawno-tłoczny zakończony złączem typu STORZ:

wygodne i bezpieczne nalewanie płynu do zbiornika – brak konieczności używania drabiny

szczelne połączenie z cysterną podczas tankowania

minimalizacja ryzyka wycieku

Linia napełniająca na poziomie roboczym zakończona złączem typu STORZ**:

* Nie dotyczy zbiorników dwupłaszczowych; w zbiornikach 20 tys. litrów pobór jest ze stali kwasoodpornej 
** W pojemnościach 7500, 10000, 12500, 20000, 22000 litrów

* Rozmiar włazu zależny od pojemności zbiornika

N
aw

ozy płynne

https://swimer.pl/
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Koszt dostawy: 750 zł netto / 1 szt. 
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Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK multi 2x22000
FUJP CLASSIC

zestaw
łączeniowy

awaryjny
wyłącznik
zasilania

+

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pompa 
zanurzeniowa

ze stali
nierdzewnej 
230 V max 
400 l/min

właz
rewizyjny
704 mm

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

odpowietrznik 22,0 m
POJEMNOŚĆ

322,0 m
POJEMNOŚĆ

3

44 772,00 zł brutto36 400 zł netto

29000 zł  netto

35 670,00 zł brutto

3400 mm

2
79

0
m

m

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
704 mm

właz
rewizyjny
704 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

odpowietrznik

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 22000
FUJP BASIC

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 22000
FUJP | BASIC PLUS22,0 m

POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

11 500 zł  netto

14 145,00 zł brutto

18 081,00 zł brutto14 700 zł netto

12500 zł  netto

15 375,00 zł brutto

19 311,00 zł brutto15 700 zł netto

3400mm

2
79

0
m

m

22,0 m
POJEMNOŚĆ

3
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2360mm2360mm

2 360 mm

2360mm

2
71

0
m

m

2
71

0
m

m

2
71

0
m

m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK Multi 2x10000
FUJP CLASSIC | Nr kat. : SW-308511

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pompa 
zanurzeniowa

ze stali
nierdzewnej 
230 V max 
400 l/min

właz
rewizyjny
440 mm

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

awaryjny
wyłącznik
zasilania

zestaw
łączeniowy

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 10000
FUJP BASIC | Nr kat. : SW-306311

6800zł  netto

8 364,00 zł brutto

10 455,00 zł brutto8 500 zł netto

7600 zł  netto

9 348,00 zł brutto

11 685,00 zł brutto9 500 zł netto

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 10000
FUJP BASIC PLUS | Nr kat. : SW-30631210,0 m

POJEMNOŚĆ

3

10,0 m
POJEMNOŚĆ

310,0 m
POJEMNOŚĆ

3

10,0 m
POJEMNOŚĆ

3

+

Koszt dostawy: 375 zł netto / 1 szt. 

19 200 zł  netto

23 616,00 zł brutto

29 520,,00 zł brutto24 000 zł netto

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

Koszt dostawy: 375 zł netto   |  Gwarancja  5 lat na zbiorniki.

N
aw

ozy płynne

https://swimer.pl/
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2550mm2550mm

2 550 mm

2550mm

3
0

0
0

m
m

3
0

0
0

m
m

3
0

0
0

m
m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK multi 2x12500
FUJP CLASSIC | Nr kat. : SW-309511

zestaw
łączeniowy

awaryjny
wyłącznik
zasilania

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 12500
FUJP BASIC | Nr kat. : SW-307311

8 100zł  netto

9 963,00 zł brutto

12 423, 00 zł brutto10 100 zł netto

8900 zł  netto

10 947,00 zł brutto

13 653,00 zł brutto11 100 zł netto

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 12500
FUJP BASIC PLUS | Nr kat. : SW-30731212,5 m

POJEMNOŚĆ

3

12,5 m
POJEMNOŚĆ

312,5 m
POJEMNOŚĆ

3

12,5 m
POJEMNOŚĆ

3

+

Koszt dostawy: 375 zł netto / 1 szt.   |   750 zł netto / zestaw   |  Gwarancja  5 lat na zbiorniki.

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pompa 
zanurzeniowa

ze stali
nierdzewnej 
230 V max 
400 l/min

właz
rewizyjny
440 mm

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

linia
napełniająca

z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

21800 zł  netto

26 814,00 zł brutto

33 456,00 zł brutto27 200 zł netto

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

N
aw

oz
y 

pł
yn

ne



www.swimer.pl                                                                                                                                                    25

Nie
koroduje

Jest
stabilny

Możliwość
połączenia

kilku zbiorników

Nie trzeba
mocować

do podłoża

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pobór dolny 2’’
ze stali

kwasoodpornej

właz
rewizyjny
704 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 22000
FUJP | Nr kat. : SW-378311

SWIMER AGRO TANK
to prawdziwy magazyn na nawozy płynne!

Zbiornik SWIMER AGRO TANK  
jest najlepiej dopasowany  

do całocysternowych  
dostaw!

22,0 m
POJEMNOŚĆ

3

1 Zbiornik SWIMER AGRO TANK o poj. 22000L 
pomieści zawartość 1 CYSTERNY zawierającej 25 ton nawozu!

•  1 cysterna nawozu o stężeniu 28% = 19 530L

•  1 cysterna nawozu o stężeniu 32% = 18940L

Koszt dostawy: 750 zł netto / 1 szt. 
Gwarancja 10 lat na zbiorniki

Zapytaj DYSTRYBUTORA SWIMER o szczegóły!

Dodatkowo przy zakupie 2 szt.  
TRANSPORT GRATIS!

3 400mm

2
79

0
m

m

SUPERSUPER
OFERTA

N
aw

ozy płynne

https://swimer.pl/
https://swimer.pl/art/regions/
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W
od

a

Typoszereg zbiorników do wody

JEDNOPŁASZCZOWE ZBIORNIKI

SWIMER WATER TANK 
do wody

Zbiorniki SWIMER WATER TANK  
posiadają atest do wody pitnej 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
- Państwowego Zakładu Higieny

2,5m³ 3,5m³ 7,5m³ 10,0m³1,5m³ 5,0m³ 12,5m³ 20,0m³ 22,0m³

NOWO
ŚĆ!NOWO
ŚĆ!
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W
oda

* W pojemnościach 7 500, 10 000, 12 500, 20 000, 22000 litrów

* Rozmiar włazu zależny od pojemności zbiornika

brak konieczności używania drabiny

wygodne i bezpieczne nalewanie płynu do zbiornika

szczelne połączenie cysterny z tankowanym zbiornikiem

minimalizacja ryzyka wycieku podczas napełniania zbiornika

Linia napełniająca na poziomie roboczym zakończona złączem typu STORZ*:

OPCJONALNIE:

biały

czarny

pistacjowy

niebieski

ciemnoniebieski

Wybierz 

swój kolor 
zbiornika na wodę!

szczelne połączenie cysterny z tankowanym zbiornikiem

minimalizacja ryzyka wycieku podczas napełnienia zbiornika

grzybek zapewniający stałe połączenie z atmosferą

zapobiega powstawaniu nad- i podciśnienia w zbiorniku

umiejscowiony na dole zbiornika

zawór umożliwia bezpieczne i kontrolowane wylewanie wody

szczelne i szybkie połączenie tankowanego urządzenia ze zbiornikiem

Króciec wlewowy 2’ zakończony złączem typu STORZ z aluminium:

Odpowietrznik:

Spust dolny 2’ ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym z mosiądzu 2’
zakończony złączem typu STORZ z aluminium:

dostęp do wnętrza zbiornika

wygodną inspekcję wnętrza zbiornika

łatwe czyszczenie zbiornika

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

Właz rewizyjny*:

Wyposażenie zbiorników 
SWIMER WATER TANK

https://swimer.pl/
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W
od

a

1 820mm

2 130mm

2360mm
16

9
0

 m
m

18
0

0
m

m

2
12

0
 m

m
Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 7500
FUJP | Nr kat. : SW-405311

3,5 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

7,5 m
POJEMNOŚĆ

3

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

wlew 2’’
ze złączem 

typu STORZ

odpowietrznik

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

wlew 2’’
ze złączem 

typu STORZ

odpowietrznik

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

wlew 2’’
ze złączem 

typu STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 3500
FUJP | Nr kat. : SW-403311

3100 zł  netto

4400 zł  netto

3 800 zł  netto

3 813,00 zł brutto

5 412,00 zł brutto

4 674,00 zł brutto

4 797,00 zł brutto

6 765,00 zł brutto

5 781,00 zł brutto

3 900 zł netto

5 500 zł netto

4 700 zł netto

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 5000
FUJP | Nr kat. : SW-404311

5
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A

Z B I O R NI K
I

Koszt dostawy 3500 l i 5000 l: 300 zł netto / 1 szt.  |    Koszt dostawy 7500 l: 375 zł netto / 1 szt.
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2360 mm

2550 mm

2
71

0
 m

m

3
0

0
0

 m
m

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 10000
FUJP | Nr kat. : SW-406311

4700 zł  netto

5 781,00 zł brutto

7 257,00 zł brutto5 900 zł netto

10,0 m
POJEMNOŚĆ

3

12,5m
POJEMNOŚĆ

3

5800 zł  netto

7 134,00 zł brutto

8 979,00 zł brutto7 300 zł netto

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 12500
FUJP | Nr kat. : SW-407311

Koszt dostawy 10000 l i 12500 l : 375 zł netto / 1 szt.

5
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A

Z B I O R NI K
I

https://swimer.pl/
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W
od

a

5
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A

Z B I O R NI K
I

* za dopłatą 500 zł netto

3000 mm

3000 mm

3
23

0
 m

m

3
23

0
 m

m

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 20000
FUJP Nr kat. : SW-408311

6900 zł  netto

8 487,00 zł brutto

10 701,00 zł brutto8 700 zł netto

6900 zł  netto

8 487,00 zł brutto

10 701,00 zł brutto8 700 zł netto

dostępne na  
zamówienie*:

K O L O R Y 

dostępne kolory:
W cenie promocyjnej

pistacjowy

ciemnoniebieski

biały

czarny

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3

Koszt dostawy: 750 zł netto / 1 szt.

SUPERSUPER
OFERTA
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W
oda

NOWO
ŚĆ!NOWO
ŚĆ!

ZATRZYMAJ 

WODĘ!
Zbiornik SWIMER 

to praktyczny  

magazyn  

na wodę 

deszczową!

SWIMER WATER TANK 22000
Jednopłaszczowy zbiornik do wody

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
704 mm

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

22,0 m
POJEMNOŚĆ

3

* za dopłatą 500 zł netto

dostępne na zamówienie*:
K O L O R Y 

pistacjowy

ciemnoniebieski

5
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A

Z B I O R NI K
I

Jednopłaszczowy zbiornik do wody 

SWIMER WATER TANK 22000

•  Średnica:  3400mm 

•  Wysokość:  2790mm 
Wymiary:

7900 zł  netto

9 717,00 zł brutto

12 300,00 zł brutto10 000 zł netto

7900 zł  netto

9 717,00 zł brutto

12 300,00 zł brutto10 000 zł netto

biały czarny

Koszt dostawy: 750 zł netto / 1 szt.  

https://swimer.pl/
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JEDNO I DWUPŁASZCZOWE ZBIORNIKI

SWIMER BLUE TANK 
do płynu AdBlue

Ad
Bl

ue

3,5m³2,5m³1,5m³ 5,0m³ 7,5m³ 10,0m³

SWIMER BLUE TANK Eco-Line
Ekonomiczna, kompaktowa wersja zbiornika dwupłaszczo-

wego SWIMER BLUE TANK. Doskonała jakość wykonania 

gwarantuje najwyższy komfort oraz wygodę użytkowania. 

Każdy klient ma możliwość wyboru wersji wyposażenia 

dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Seria Eco-line za-

pewnia najniższe koszty eksploatacji. Zbiorniki te występu-

ją w pojemnościach: 1500, 2500 oraz 5000 litrów.

SWIMER BLUE TANK
Jest to najwyższej klasy produkt.  W tej komfortowej wer-

sji zbiornika SWIMER BLUE TANK została zamontowana 

duża, mocowana na inserty, szafa dystrybucyjna. Niski próg 

szafy umożliwia swobodne rozwijanie i zwijanie węża oraz 

wygodny dostęp do układu dystrybucyjnego. Zbiorniki te 
występują w pojemnościach: 2 500, 3 500, 5 000, 7500 oraz 

10 000 litrów.

Typoszereg zbiorników do AdBlue  
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AdBlue

możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania

przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku

zgodność z Dyrektywą Maszynową

chroni układ dystrybucyjny przed zanieczyszczeniami

wydłuża żywotność układu dystrybucyjnego

*na zamówienie istnieje możliwość zamontowania filtru PIUSI 3D

Awaryjny wyłącznik zasilania:

Filtr siatkowy*:

zwiększa żywotność przewodu

przewód nie zagina się, co pozwala uzyskać większą wydajność

łatwiejsza obsługa

przewód nie styka się z ziemią, co zapewnia czystsze wnętrze przestrzeni dystrybucyjnej

Koło zwijakowe automatyczne:

prezentacje pomiarów: 

- aktualne (bieżące tankowanie, kasowalne) 

- pośrednie (od ostatniego zatankowania zbiornika, kasowalne) 

- całkowite (od początku pracy urządzenia, bez możliwości kasowania)

posiada duży, łatwy w odczycie wyświetlacz

licznik dzienny pięciopozycyjny, licznik ogólny sześciopozycyjny (dokładność +/- 0,5%)

wymiana baterii nie powoduje kasowania danych

do 2 lat działania na jednym zestawie baterii

możliwość kalibracji

stała i precyzyjna kontrola ilości wydawanego paliwa

przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.

Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT:

dostęp do wnętrza zbiornika

wygodną inspekcję wnętrza zbiornika

łatwe czyszczenie zbiornika

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

Właz rewizyjny 440/600mm (w zależności od zbiornika):

zasilanie 230V, 50Hz - brak konieczności wymiany baterii

dokładność pomiaru +/- 0,5%

duży, 5-cyfrowy wyświetlacz LED, czytelny w pełnym słońcu, wyświetla wskazania w litrach i procentach

sygnalizuje stan niskiego poziomu płynu w zbiorniku

sygnalizuje stan maksymalnego poziomu płynu w zbiorniku

jako opcja możliwość zamontowania modułu GPRS

 

System pomiaru poziomu Lipremos  :

LIPREMOS
monitoring

cieczy

Izolacja
termiczna

Ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej

Wlew 2’’
z suchozłączem

TODO

Wyposażenie zbiorników  
SWIMER BLUE TANK

https://swimer.pl/
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1 213mm

2 182mm

1552mm

15
6

2
m

m
16

5
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m
m

16
5

2
m

m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
ELJP BASIC | Nr kat. : SW-103037

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

wąż
dystrybucyjny

6 m

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

pompa 
membranowa

230 V max  
34 l/min

pompa 
membranowa

230 V max  
34 l/min

pompa 
membranowa

230 V max  
34 l/min

pistolet
automatyczny

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż
dystrybucyjny

6 m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500
ELJP BASIC | Nr kat. : SW-103035

2 800 zł  netto

4500 zł  netto

3300 zł  netto

3 444,00 zł brutto

5 535,00 zł brutto

4 059,00 zł brutto

3 305,00 zł brutto

6 519,00 zł brutto

4 797,00 zł brutto

3 500 zł netto

5 300 zł netto

3 900 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

SUPERSUPER
OFERTA

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELJP BASIC | Nr kat. : SW-103036

5
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A

Z B I O R NI K
I

Ad
Bl

ue

Z POMPĄ 

MEMBRANOWĄ!

Z POMPĄ 

MEMBRANOWĄ!

Z POMPĄ 

MEMBRANOWĄ!

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3
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AdBlue

1 213mm

2 182mm

1552mm

15
6

2
m

m
16

5
2

m
m

16
5

2
m

m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
ELJP OPTIMUM | Nr kat. : SW-204111

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

wąż
dystrybucyjny

6 m

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pistolet
automatyczny

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż
dystrybucyjny

6 m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500
ELJP OPTIMUM | Nr kat. : SW-201111

3200 zł  netto

4700 zł  netto

3 500 zł  netto

3  936,00 zł brutto

5 781,00 zł brutto

4 305,00 zł brutto

4 674,00 zł brutto

6 888,00 zł brutto

5 166,00 zł brutto

3 800 zł netto

5 600 zł netto

4 200 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELJP OPTIMUM | Nr kat. : SW-202111

5
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Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

https://swimer.pl/
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19
5

0
m

m

2
0

6
0

m
m

19
9

0
m

m

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
ELDPS CLASSIC | Nr kat. : SW-204224

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pistolet
automatyczny

pistolet
automatyczny

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
440 mm

filtr
siatkowy

filtr
siatkowy

filtr
siatkowy

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

wąż 
dystrybucyjny

6 m

wąż 
dystrybucyjny

6 m

wąż 
dystrybucyjny

6 m

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500
ELDPS CLASSIC | Nr kat. : SW-201224

6700 zł  netto

10 500zł  netto

7600zł  netto

8 241,00 zł brutto

12 915 zł brutto

9 348,00 zł brutto

9 163,50 zł brutto

14 391,00 zł brutto

10 455,00 zł brutto

7 450 zł netto

11 700 zł netto

8 500 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

Ad
Bl

ue

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELDPS CLASSIC | Nr kat. : SW-202224
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AdBlue

2360mm

2
10

0
m

m

3 100mm

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 10000
FUDPS PRESTIGE | Nr kat. : SW-206426

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 7500
FUDPS EXCLUSIVE | Nr kat. : SW-205425

2550mm

2
5

0
0

m
m

7,5 m
POJEMNOŚĆ

3

20700 zł  netto

25 461,00 zł brutto

28 290,00 zł brutto23 000 zł netto

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2550mm

3
0

0
0

m
m

3 310mm

3310mm

10,0 m
POJEMNOŚĆ

3

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

pompa 
zanurzeniowa 

230 V 
max 35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

właz
rewizyjny
600 mm

odpowietrznik

linia napełn.
na poziomie

roboczym

wlew 2’’
z suchozłączem

TODO

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

ogrzewanie 
zbiornika 

- nadmuch

wentylator
wyciągowy
zbiornika

pakiet
LATO/ZIMA

wlew 2’’

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

odpowietrznik

filtr
siatkowy

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wąż 
dystrybucyjny

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

uchwyt
wł./wył.
pompę

uchwyt
wł./wył.
pompę

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

pompa 
zanurzeniowa 

230 V 
max 35 l/min

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

licznik
cyfrowy

PPC-600

filtr
siatkowy

licznik
cyfrowy

PPC-600

izolacja
termiczna

pistolet
automatyczny

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

czujnik
maksymalnego

poziomu

wąż 
dystrybucyjny

6 m

ogrzewanie 
zbiornika 

- nadmuch

koło
zwijakowe

automatyczne

awaryjny
wyłącznik
zasilania

filtr
siatkowy

pompa 
zanurzeniowa 

230 V 
max 35 l/min

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
FUDPS CLASSIC | Nr kat. : SW-204424

14200 zł  netto

17 466,00 zł brutto

19 434,00 zł brutto15 800zł netto

Koszt dostawy 5000 l: 300 zł netto / 1 szt. |     Koszt dostawy 7500 l i 10000 l: 375 zł netto / 1 szt. 

SUPERSUPER
OFERTA

*o szczegóły pytaj DYSTRYBUTORA SWIMER! 10
LAT

GW
ARANCJA

 

N
A
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https://swimer.pl/
https://swimer.pl/art/regions/
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Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
ELJPS OPTIMUM | Nr kat. : SW-204211

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

wąż
dystrybucyjny

6 m

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

pistolet
automatyczny

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż
dystrybucyjny

6 m

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500
ELJPS OPTIMUM | Nr kat. : SW-201211

3 400 zł  netto

4900 zł  netto

3850 zł  netto

4 182,00 zł brutto

6 027,00 zł brutto

4 735,50 zł brutto

5 412,00 zł brutto

7 626,00 zł brutto

5 904,00 zł brutto

4 400 zł netto

6 200 zł netto

4 800 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELJPS OPTIMUM | Nr kat. : SW-202211
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AdBlue

linia 
napełniająca

ze złączem 
TODO

przepływomierz
tłokowy

pompa 
zanurzeniowa 

230 V max 
35 l/min

czujnik
maksymalnego

poziomu

izolacja
termiczna

wentylator

właz
rewizyjny

awaryjny
wyłącznik
zasilania

koło
zwijakowe

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

ogrzewana
przestrzeń
na pistolet

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

pistolet
automatyczny

ZVA
(auta ciężarowe)

czujnik
przecieku

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

odpowietrzniki

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

Kontener  
z laminatu  
z izolacją (LI) 
lub  
bez izolacji (L)

BlueForceOne  MID z laminatu
Kontenery ze zintegrowanym legalizowanym układem dystrybucyjnym (MID) wykonane z laminatu wie-
lowarstwowego na bazie żywic poliestrowych z izolacją z pianki poliuretanowej (LI) oraz bez izolacji (L). 
Zbiornik zewnętrzny jest monolityczny (nie posiada żadnych łączeń).

MATERIAŁ POJEMNOŚCI MODEL WYMIARY 
(dł. x szer. x wys.)

Laminat  
z izolacją (LI)

3000L
Krótki (S)  2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730

Laminat (L)
3000L

Krótki (S) 2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

dwa  
niezależne 

recesy

ADAST DUO 
- dwa pistolety

w jednym 
recesie

sonda 
OPW/GVR

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

BlueForceOne® 
MID | LI / L 

filtr
AdBlue

PIUSI 3D

https://swimer.pl/
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linia 
napełniająca

ze złączem 
TODO

przepływomierz
tłokowy

pompa 
zanurzeniowa 

230 V max 
35 l/min

czujnik
maksymalnego

poziomu

izolacja
termiczna

wentylator

właz
rewizyjny

awaryjny
wyłącznik
zasilania

koło
zwijakowe

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

ogrzewana
przestrzeń
na pistolet

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

pistolet
automatyczny

ZVA
(auta ciężarowe)

czujnik
przecieku

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

odpowietrzniki

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

BlueForceOne  MID z płyt warstwowych
Kontenery ze zintegrowanym legalizowanym układem dystrybucyjnym wykonane z płyt warstwowych 
(P) w okładzinie z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym i rdzeniem z pianki poliuretanowej (izolacja).

MATERIAŁ POJEMNOŚCI* MODEL WYMIARY** 
(dł. x szer. x wys.)

Płyty warstwowe 
z izolacją (P)

1500L
Krótki (S) 1700/1100/2880

Długi (L) 1795/1200/2480

2000L Krótki (S) 2880/860/2000

2500L
Krótki (S) 2025/1390/2620

Długi (L) 2690/1100/2000

3000L
Krótki (S) 2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

4000L Krótki (S) 3180/1100/2360

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730

Kontener  
z płyt  
warstwowych  
z izolacją (P)

  * Inne pojemności dostępne na zamówienie
** Dopasujemy wymiary kontenera do dowolnej wysepki dystrybucyjnej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

dwa  
niezależne 

recesy

ADAST DUO 
- dwa pistolety

w jednym 
recesie

sonda 
OPW/GVR

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

BlueForceOne® 
MID | P 

filtr
AdBlue

PIUSI 3D
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AdBlue

BlueForceOne  STORAGE (magazynowy)
Kontener magazynowy umożliwiający instalację zewnętrznego układu dystrybucyjnego.

MATERIAŁ POJEMNOŚCI MODEL WYMIARY
(dł. x szer. x wys.)

Laminat  
z izolacją (LI)

3000L
Krótki (S)  2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730

Laminat (L)
3000L

Krótki (S) 2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730

MATERIAŁ POJEMNOŚCI* MODEL WYMIARY** 
(dł. x szer. x wys.)

Płyty  
warstwowe 
z izolacją (P)

1500L
Krótki (S) 1700/1100/2880

Długi (L) 1795/1200/2480

2000L Krótki (S) 2880/860/2000

2500L
Krótki (S) 2025/1390/2620

Długi (L) 2690/1100/2000

3000L
Krótki (S) 2590/1100/2532

Długi (L) 3080/1165/2155

4000L Krótki (S) 3180/1100/2360

5000L Krótki (S) 3840/1100/2730czujnik
przecieku

sonda 
GVR

wentylator

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

  * Inne pojemności dostępne na zamówienie
** Dopasujemy wymiary kontenera do dowolnej wysepki dystrybucyjnej 

rama pod
dystrybutor

(tylko kontenery P)

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

system
pomiaru poziomu

LIPREMOS
GPRS

filtr
AdBlue

PIUSI 3D

BlueForceOne® 
STORAGE | LI / L / P

BlueForceOne® STORAGE | P 
Płyty warstwowe 
z izolacją 

BlueForceOne® STORAGE | LI / L 
Kontener laminowany 
z izolacją lub bez izolacji 

linia 
napełniająca

ze 
złączem TODO

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

właz
rewizyjny

czujnik
maksymalnego

poziomu

pompa 
zanurzeniowa 

230 V max 
35 l/min

odpowietrzniki

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

GPRS

sonda 
OPW

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

https://swimer.pl/
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Budowa kontenera BlueForceOne
Nowoczesna i trwała konstrukcja zaprojektowana przez inżynierów SWIMER.

Przestrzeń 
magazynowa

Licznik 
dystrybutora

Reces z pistoletem 
dystrybucyjnym

Wpusty pod widły wózka
z płaskownikiem umożliwiającym kotwienie

Pokrywa górna na siłownikach gazowych
(tylko kontenery LI / L)

Czujnik przecieku /
Czujnik maksymalnego poziomu

System sterujący nagrzewnicą 
i wentylatorem

Nagrzewnica - 
Nadmuch ciepłego powietrza

Linia napełniająca ze złączem TODO

Koło zwijakowe automatyczne 
z wężem dystrybucyjnym 6m 

Filtr AdBlue®

Precyzyjny system pomiaru
poziomu cieczy LIPREMOS®

Końcówka 
magnetyczna ELAFIX

Pilot managera

Przepływomierz tłokowy
(za kołem)

Przepust 
do przewodów

Awaryjny wyłącznik 
zasilania

Awaryjny wyłącznik zasilania

Oświetlenie LED

Przestrzeń 
serwisowa

Wentylacja

Wentylacja

Ad
Bl

ue
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Jak powstają zbiorniki SWIMER?
ROTOMOULDING

WYPEŁNIENIE PROSZKIEM PODGRZEWANIE FORMOWANIE GOTOWY PRODUKT

Rotomoulding ma wiele zalet, które będą 
również Twoimi przewagami produktowymi

SWIMER dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, własnym działem konstrukcyjnym i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską 

zorientowaną na zrealizowanie Twojego projektu idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb.

FORMOWANIE ROTACYJNE
Formowanie rotacyjne to technologia dająca nam ogromne możliwości 
tworzenia różnych form i pojemności zbiorników oraz ich elementów 
takich jak kolor, liczba sztuk, wtapianie, czy znakowanie.

Rotomoulding daje nam możliwość:

-  projektowania detali o zróżnicowanych gabarytach
- wykonania różnych kształtów trudnych do zrealizowania w innych 
technologiach 
- formowania jednolitego kształtu bez potrzeby stosowania dodatko-
wych technik łączenia

- uzyskania dobrych parametrów wytrzymałościowych i jakościowych 
poprzez zastosowanie polietylenu
- formowania w detalach gwintów, otworów, zawiasów, wypustów, lo-
gotypów, tekstur i innych elementów konstrukcyjnych 
- stosowania nieograniczonej ilości kolorów 
- budowy oprzyrządowania w krótkim czasie i przystępnych cenach 
- tworzenia produktów o wysokiej estetyce 

Proces formatowania rotacyjnego składa się z 4 etapów: zasypania 
formy proszkiem, podgrzania, chłodzenia i finalnie wyjęcia gotowego 
produktu z formy.
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DWUPŁASZCZOWE ZBIORNIKI

SWIMER TANK 
do oleju napędowego

SWIMER TANK Eco-Line
To ekonomiczna, kompaktowa wersja zbiornika dwupłasz-

czowego SWIMER TANK. Doskonała jakość wykonania   

gwarantuje najwyższy komfort oraz wygodę użytkowania. 

Każdy klient ma możliwość wyboru wersji wyposażenia do-

pasowanej do indywidualnych potrzeb. Zbiorniki te wystę-

pują w pojemnościach: 1500, 2500 oraz 5000 litrów.

SWIMER TANK
Jest to sztandarowa wersja zbiornika SWIMER TANK, do 

którego została zamontowana duża szafa dystrybucyjna. 

Niski próg szafy umożliwia swobodne rozwijanie i zwija-

nie węża oraz wygodny dostęp do układu dystrybucyjne-

go. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 2 500, 3 500, 

5 000, 7500 oraz 10 000 litrów.

3,5m³2,5m³1,5m³ 5,0m³ 7,5m³

Typoszereg zbiorników do oleju napędowego

Ol
ej

 n
ap

ęd
ow

y

10,0m³
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możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania

przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku

zgodność z Dyrektywą Maszynową

filtracja 10 mikronów

chroni tankowane maszyny, pojazdy przed zanieczyszczeniami

łatwa wymiana wkładów

filtracja 5 mikronów

chroni tankowane maszyny, pojazdy przed zanieczyszczeniami

przezroczysta obudowa daje możliwość stałego podglądu paliwa w trakcie tankowania

odstojnik – możliwość odlania zanieczyszczeń

łatwa wymiana wkładów

Awaryjny wyłącznik zasilania:

Filtr paliwa puszkowy:

Filtr paliwa szklany:

zwiększa żywotność przewodu

przewód nie zagina się, co pozwala uzyskać większą wydajność

łatwiejsza obsługa

przewód nie styka się z ziemią, co zapewnia czystsze wnętrze przestrzeni dystrybucyjnej

Koło zwijakowe automatyczne:

prezentacje pomiarów: 

- aktualne (bieżące tankowanie, kasowalne) 

- pośrednie (od ostatniego zatankowania zbiornika, kasowalne) 

- całkowite (od początku pracy urządzenia, bez możliwości kasowania)

posiada duży, łatwy w odczycie wyświetlacz

licznik dzienny pięciopozycyjny, licznik ogólny sześciopozycyjny (dokładność +/- 0,5%)

wymiana baterii nie powoduje kasowania danych

do 2 lat działania na jednym zestawie baterii

możliwość kalibracji

stała i precyzyjna kontrola ilości wydawanego paliwa

przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.

Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT:

Wyposażenie zbiorników 
SWIMER TANK

dostęp do wnętrza zbiornika

wygodną inspekcję wnętrza zbiornika

łatwe czyszczenie zbiornika

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

Właz rewizyjny 440/600mm (w zależności od zbiornika):

wysokość wlewu zależnie od typu zbiornika

szczelne połączenie z cysterną

napełnianie zbiornika jest zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami ochrony środowiska

bezpieczna i komfortowa obsługa

brak ryzyka ukarania podczas kontroli, zarówno dostawcy jak i odbiorcy

Króciec wlewowy 2’ z eurozłączem VK50:

Olej napędow
y

https://swimer.pl/
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zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 1500 Eco-Line
BASIC | Nr kat. : SW-101221

1358mm

19
5

0
m

m

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

4 800 zł  netto

5 904,00 zł brutto

7 380,00 zł brutto6 000 zł netto

automatyczne 
koło

zwijakowe

automatyczne 
koło

zwijakowe

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 1500 Eco-Line
BASIC PLUS | Nr kat. : SW-101222

1358mm

19
5

0
m

m

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

6300 zł  netto

7  749,00 zł brutto

8 856,00 zł brutto7 200 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 1500 Eco-Line
OPTIMUM | Nr kat. : SW-101223

1358mm

19
5

0
m

m

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

6 800zł  netto

8 364,00 zł brutto

9 471,00 zł brutto7 700 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

SUPERSUPER
OFERTA
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Olej napędow
y

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy
PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 1500 Eco-Line
CLASSIC | Nr kat. : SW-101224

1358mm

19
5

0
m

m

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

7300 zł  netto

8 979,00 zł brutto

10 209,00 zł brutto8 300 zł netto

automatyczne 
koło

zwijakowe

automatyczne 
koło

zwijakowe

uchwyt
wł./wył.
pompę

czujnik
niskiego
poziomu

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500 Eco-Line
BASIC PLUS | Nr kat. : SW-102222

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500 Eco-Line
BASIC | Nr kat. : SW-102221

1 708mm

1 708mm

19
9

0
m

m

19
9

0
m

m

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

7200 zł  netto

8 856,00 zł brutto

10 086,00 zł brutto8 200 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

6100 zł  netto

7  503,00 zł brutto

8  610,00 zł brutto7 000 zł netto

SUPERSUPER
OFERTA

https://swimer.pl/
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czujnik
przecieku

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500 Eco-Line
OPTIMUM | Nr kat. : SW-102223

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500 Eco-Line
CLASSIC | Nr kat. : SW-102224

1 708mm

1 708mm
19

9
0

m
m

19
9

0
m

m

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

6900 zł  netto

8 487,00 zł brutto

11 439,00 zł brutto9 300 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000 Eco-Line
BASIC | Nr kat. : SW-104221

2318mm

2
0

6
0

m
m

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

8600 zł  netto

10  578,00 zł brutto

12 054,00 zł brutto9800 zł netto

7600 zł  netto

9  348,00 zł brutto

10  701,00 zł brutto8 700 zł netto

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

Ol
ej

 n
ap

ęd
ow

y

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

automatyczne 
koło

zwijakowe

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

czujnik
niskiego
poziomu

filtr paliwa
szklany
5 mic.

uchwyt
wł./wył.
pompę

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

automatyczne 
koło

zwijakowe

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
10 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

SUPERSUPER
OFERTA
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Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000 Eco-Line
EXCLUSIVE | Nr kat. : SW-104225

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000 Eco-Line
CLASSIC | Nr kat. : SW-104224

2 318mm

2318mm

2
0

6
0

m
m

2
0

6
0

m
m

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

12 700 zł  netto

15 621,00 zł brutto

17 835,00 zł brutto14500 zł netto

10600 zł  netto

13 038,00 zł brutto

14 883,00 zł brutto12 100 zł netto
czujnik

przecieku

czujnik
przecieku

czujnik
niskiego
poziomu

uchwyt
wł./wył.
pompę

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
10 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 
6 m

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

czujnik
przecieku

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000 Eco-Line
BASIC PLUS | Nr kat. : SW-104222

2318mm

2
0

6
0

m
m

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

9600 zł  netto

11 808,00 zł brutto

13 530,00 zł brutto11 000 zł netto

koło
zwijakowe

automatyczne

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

SUPERSUPER
OFERTA

Olej napędow
y

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

system
pomiaru poziomu

LIPREMOS

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230V | 80l/min

filtr paliwa
szklany
5 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

koło
zwijakowe

automatyczne

koło
zwijakowe

automatyczne

uchwyt
wł./wył.
pompę

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 6 m

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 6 m

licznik
cyfrowy

PPC-600

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

https://swimer.pl/
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1 500mm
18

0
0

m
m

2540mm

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3
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wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

uchwyt
wł./wył.
pompę

uchwyt
wł./wył.
pompę

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

pompa 
zanurzeniowa

230V | 70l/min

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

czujnik
niskiego
poziomu

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 
6 m

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

PPC-600

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500
BASIC | Nr kat. : SW-102421

9000zł  netto

11 070,00 zł brutto

12 546,00 zł brutto10 200 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500
CLASSIC | Nr kat. : SW-102424

1 500 mm

1500mm

18
0

0
m

m

18
0

0
m

m

2540mm

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

9900 zł  netto

12 177,00 zł brutto

13 776,00 zł brutto11 200 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 2500
EXCLUSIVE | Nr kat. : SW-102425

12 000 zł  netto

14 760,00 zł brutto

16 728,00 zł brutto13 600 zł netto

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.
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wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

uchwyt
wł./wył.
pompę

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
10 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

czujnik
niskiego
poziomu

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 3500
BASIC | Nr kat. : SW-103421

9900 zł  netto

12 177,00 zł brutto

13 776,00 zł brutto11 200 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000
CLASSIC | Nr kat. : SW-104424

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000
BASIC | Nr kat. : SW-104421

2360mm

2 130mm

2 360 mm

2
10

0
m

m
2

10
0

m
m

2
10

0
m

m

3 100mm

2870mm

3100mm
9 400 zł  netto

11 562,00 zł brutto

15 252,00 zł brutto12 400 zł netto

11800 zł  netto

14 514,00 zł brutto

16 482,00 zł brutto13 400 zł netto

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

3,5 m
POJEMNOŚĆ

3

Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt.

https://swimer.pl/
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2360mm

2
10

0
m

m

3 100mm

system
pomiaru poziomu

LIPREMOS

system
pomiaru poziomu

LIPREMOS

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

pistolet 
automatyczny

linia napełn.
na poziomie

roboczym

linia napełn.
na poziomie

roboczym

pompa 
zanurzeniowa

230V | 80l/min

pompa 
zanurzeniowa

230V | 80l/min

filtr paliwa
szklany
5 mic.

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik

odpowietrznik

awaryjny
wyłącznik
zasilania

awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 6 m

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 6 m

przepływomierz
tłokowy

licznik
cyfrowy

PPC-600

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 10000
PRESTIGE | Nr kat. : SW-106426

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 5000
EXCLUSIVE | Nr kat. : SW-104425

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER TANK 7500
BASIC | Nr kat. : SW-105421

2 550mm

2
5

0
0

m
m

7,5 m
POJEMNOŚĆ

3

czujnik
przecieku

czujnik
przecieku

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

14 400 zł  netto

17 712,00 zł brutto

20 172,00 zł brutto16 400 zł netto

koło
zwijakowe

automatyczne

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

oświetlenie
LED szafy

dystrybucyjnej

uchwyt
wł./wył.
pompę

uchwyt
wł./wył.
pompę

wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
10 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

2550mm

3
0

0
0

m
m

3 310mm

3310mm

10,0 m
POJEMNOŚĆ

3

|    Koszt dostawy 7500 l i 10000 l: 375 zł netto / 1 szt.   |   Gwarancja 10 lat

SUPERSUPER
OFERTA

SUPERSUPER
OFERTA

Ol
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ap
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y

Koszt dostawy 5000 l: 300 zł netto / 1 szt. 

*Zapytaj DYSTRYBUTORA SWIMER o szczegóły oferty!

https://swimer.pl/art/regions/
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Koszt dostawy: 300 zł netto / 1 szt. 48 733 667 798  |   handel@swimer.pl
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Zbiorniki stalowe dwupłaszczowe 

mobiSTEEL 
do oleju napędowego i opałowego

1,0 m
POJEMNOŚĆ

3

3,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2,0 m
POJEMNOŚĆ

3

Zbiorniki mobiSTEEL

Doskonałej jakości dwupłaszczowe zbiorniki stalowe  

mobiSTEEL przystosowane do transportu i przechowywa-

nia oleju napędowego i opałowego. Zbiorniki wykonane 

są z niezwykle wytrzymałej stali o grubości ścianek 3mm 

zabezpieczonej antykorozyjnie. Seria mobiSTEEL przysto-

sowana jest do transportu wózkiem widłowym oraz przy 

pomocy zaczepów dźwigowych. 

mobiSTEEL posiadają możliwość rozbudowy o układ dys-

trybucyjny w 3 dostępnych opcjach.

Zbiorniki mobiSTEEL spełniają wymagania Europejskiej 

umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogo-

wego towarów niebezpiecznych z dnia 1 stycznia 2005 r. 

(ADR).

1 000 litrów

2000 litrów

3000 litrów

mobiSTEEL występują w pojemnościach:

Możliwość 

składowania 

jeden 

na drugim!

budownictwie 

PBDiM

przemyśle

służbach mundurowych

transporcie

rolnictwie

Uniwersalne zastosowanie w:

5
LAT

GW
ARANCJA
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NOWOŚĆ

w ofercie

SWIMER!

12800 zł  netto

15 744,00 zł brutto

18 511,50 zł brutto15 050 zł netto

9500 zł  netto

11 685,00 zł brutto

13 776,00 zł brutto11 200 zł netto

17200 zł  netto

21 156,00 zł brutto

24 784,50 zł brutto20 150 zł netto

SUPERSUPER
OFERTA
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NAZWA POJEMNOŚĆ WYMIARY 
Dł. x Szer. x Wys. WAGA

Zbiornik mobiSTEEL 1000 l 1000 L 1500 x 1180 x 1270 mm 563 kg

Zbiornik mobiSTEEL 2000 l 2000 L 2580 x 1180 x 1270 mm 836 kg

Zbiornik mobiSTEEL 3000 l 3000 L 2490 x 1630 x 1350 mm 1160 kg

SPECYFIKACJA Zbiorników mobiSTEEL

Zapytaj naszego przedstawiciela 

o szczegóły oferty!

1. Układ dystrybucyjny zasilany napięciem 12V*

Wyposażenie:

2. Układ dystrybucyjny zasilany napięciem 24V*

Wyposażenie:

3. Układ dystrybucyjny zasilany napięciem 230V*

Wyposażenie:

złącze do cysterny samochodowej
wskaźnik poziomu napełnienia
czujnik przepełnienia
odpowietrznik
1 szt. przewód ssący 1’’ do pompy, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym
3 szt. przewodów ssących  3/4’’ do agregatu, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym
3 szt. przewodów powrotnych 1/2’’ z agregatu
uniwersalne nakładki mocujące dla szekli
właz umożliwiający dostęp do wnętrza zbiornika
zamykana pokrywa

Podstawowe wyposażenie zbiorników:

pompa łopatkowa FMT samozasysająca 12V max. 35l/min ze zintegrowanym by-passem
przepływomierz cyfrowy
pistolet automatyczny
przewód tłoczny o długości 6m

pompa łopatkowa FMT samozasysająca 24V max. 35l/min ze zintegrowanym by-passem
przepływomierz cyfrowy
pistolet automatyczny
przewód tłoczny o długości 6m

pompa łopatkowa FMT samozasysająca 230V max. 60l/min ze zintegrowanym by-passem
przepływomierz cyfrowy
pistolet automatyczny
przewód tłoczny o długości 6m.- złącze do cysterny samochodowej

Wybierz opcję układu dystrybucyjnego:

*Za dopłatą filtr paliwa puszkowy 30 mikronów z separatorem wody

Czas realizacji: do 14 dni

Koszt dostawy: 300 zł netto 

Olej napędow
y

https://swimer.pl/


56                                                                                                    +48 733 667 798     Zapytaj o szczegóły oferty!

De
zy

nf
ek

cj
a

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni HS590  

z zapachem LEMON GRASS 

Płyn do stosowania w tych miejscach, które wymagają przestrzegania wysokiego poziomu higieny jak: placówki ochrony zdrowia, 

miejsca użyteczności publicznej, przemysł,a także w warunkach domowych. Płyn HS590 do dezynfekcji rąk i powierzchni 2 w 1 

zawiera zapach LEMON GRASS o świeżej, lekkiej nucie trawy cytrynowej.

DEZYNFEKCJA RĄK I POWIERZCHNI

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI Geppart 
H590, S590 oraz HS590

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI Geppart posiadają pozwolenia:

   1) Pozwolenie 0796/TP/2020_H590 
   2) Pozwolenie 0795/TP/2020_S590
   3) Pozwolenie 1583/TP/2020_HS590

 

Płyn H590 Płyn S590 Płyn HS590
 Skład chemiczny woda, etanol, gliceryna woda, etanol woda, etanol

 Wygląd klarowna ciecz klarowna ciecz klarowna ciecz

 PH neutralne neutralne neutralne

W ofercie NOWOŚĆ!

Płyn do dezynfekcji 

rąk i powierzchni  

2 w 1!
Zapytaj naszego handlowca  

o szczegóły! 

50,93 zł netto55,00 zł brutto

44,00 zł  brutto

40,74 zł netto

5 Litrów

16,47 zł netto17,79 zł brutto

15,90 zł  brutto

14,72 zł netto

1 Litr

http://geppart.pl/media/Pozwolenie%200796_TP_2020_H590.PDF
http://geppart.pl/media/Pozwolenie%200795_TP_2020_S590.PDF
http://geppart.pl/media/Pozwolenie%200795_TP_2020_S590.PDF
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Dezynfekcja

Dezynfekcja Geppart 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI 
POWIERZCHNI S590 5L

Dezynfekcja Geppart 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI 
RĄK Z GLICERYNĄ H590 5L

Dezynfekcja Geppart 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI  
POWIERZCHNI S590 1L  

Dezynfekcja Geppart 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI  
RĄK Z GLICERYNĄ H590 1L

SUPERSUPER
OFERTA

45,37 zł netto49,00 zł brutto

39,00 zł  brutto

36,11 zł netto

5 Litrów

45,37 zł netto49,00 zł brutto

39,00 zł  brutto

36,11 zł netto

5 Litrów

12,77 zł netto13,79 zł brutto

12,90 zł  brutto

11,94 zł netto

1 Litr

12,77 zł netto13,79 zł brutto

12,90 zł  brutto

11,94 zł netto

1 Litr

https://swimer.pl/
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POJEMNIKI UNIWERSALNE

mobiBOXX 
300L oraz 450L

ISO 9001
ISO 27001

Proces produkcyjny odbywa się zgodnie z normami:

wykonane z polietylenu w technologii rotomouldingu
wytrzymała na uderzenia konstrukcja pojemnika
nie blakną, nie rdzewieją, są odporne na promieniowanie UV
odporne na opady atmosferyczne dzięki zastosowanej uszczelce obwodowej
posiadają 2 lata gwarancji

posiadają zamykaną na zamek z kluczem pokrywę
bezpiecznie można przechowywać narzędzia i inne wartościowe przedmioty
dla pojemnika 450l - dodatkowe, zamykane drzwiczki boczne

posiadają wbudowane prowadnice pod wózek widłowy 
oraz uchwyty do podnoszenia rękoma na bokach pojemnika

Trwałe:

Bezpieczne:

Praktyczne:

budownictwie
transporcie
przemyśle
rolnictwie
ogrodnictwie

Uniwersalne wykorzystanie w:
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Pojem
niki uniw

ersalne

1 200 mm

1710 mm

5
5

0
 m

m

5
5

0
 m

m

650 mm

600 m
m

Pojemnik uniwersalny 

mobiBOXX 300L
masa: 25 kg

Pojemnik uniwersalny 

mobiBOXX 450L
masa: 38 kg

2
LATA

GW
ARANCJA

 

N
A

P O J E MN I K
I

300L

450L

Koszt dostawy: 120 zł netto / 1 szt.  

1 217,70 zł brutto990 zł netto*

850 zł  netto*

1 045,50 zł brutto

1 500 zł  netto

1 845,00 zł brutto

2 201,70 zł brutto1 790 zł netto

NOWO
ŚĆ!NOWO
ŚĆ!

https://swimer.pl/
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SWIMER SERWIS
profesjonalny serwis i obsługa Klienta

precyzyjnego systemu pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS

filtrów wraz z głowicami

przepływomierzy

pomp

SMDP i XTrack

łączenia zbiorników SWIMER

litrażowanie zbiorników

profesjonalne czyszczenie zbiorników

uruchomienia ADAST

legalizacje ADAST

zbiorników SWIMER

dystrybutorów paliw

gwarancyjne

pogwarancyjne

szkolenia użytkowników z systemów SMDP i XTrack

Montaż / wymiana:

Inne usługi:

Modernizacje:

Naprawy:

Szkolenia:

+48 56 681 47 10           serwis@swimer.plKONTAKT:
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mailto:serwis%40swimer.pl?subject=
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Pakiety serwisowe 
OPTIMUM I PREMIUM

Pakiet serwisowy OPTIMUM

Pakiet serwisowy PREMIUM

615,00 zł brutto500 zł netto

300 zł  netto

369,00 zł brutto

2 091,00 zł brutto1 700 zł netto

900 zł  netto

1 107,00 zł brutto

* Koszt dojazdu: ustalany indywidualnie

kalibracja przepływomierza

wymiana filtra (wkład olejowy Piusi Clean Captor H126.5, filtr SW-101467)

wymiana baterii (w przepływomierzach zasilanych bateryjnie)

przegląd zbiornika:

profesjonalne mycie wnętrza zbiornika, środkami czyszczącymi bio osady

kalibracja przepływomierza

wymiana filtra(wkład olejowy Piusi Clean Captor H126.5, filtr SW-101467)

wymiana baterii (w przepływomierzach zasilanych bateryjnie)

przegląd zbiornika:

pomiar stanu paliwa w zbiorniku łatą pomiarową (dotyczy tylko zbiorników z „szafą” FUDPS)

pomiar stanu paliwa w zbiorniku łatą pomiarową (dotyczy tylko zbiorników z „szafą” FUDPS)

sprawdzenie poprawności działania i szczelności układu dystrybucyjnego

sprawdzenie i ewentualne przeczyszczenie filtra siatkowego w pompie zewnętrznej oraz na końcu przewodu ssącego

sprawdzenie wydajności układu dystrybucyjnego

sprawdzenie funkcjonowania czujnika przecieku

stan zabrudzenia płaszcza wewnętrznego

sprawdzenie poprawności działania i szczelności układu dystrybucyjnego

sprawdzenie i ewentualne przeczyszczenie filtra siatkowego w pompie zewnętrznej oraz na końcu przewodu ssącego

sprawdzenie wydajności układu dystrybucyjnego

sprawdzenie funkcjonowania czujnika przecieku

stan zabrudzenia płaszcza wewnętrznego

Usługa przeglądu obejmuje:

Usługa przeglądu obejmuje:

W przypadku systemu SMDP - na życzenie Klienta korekta stanu w programie.

W przypadku systemu SMDP - na życzenie Klienta korekta stanu w programie.

Promocyjna cena kompletnej obsługi 

układu wydawczego*

Promocyjna cena kompletnej obsługi 

układu wydawczego

Dojazd gratis!

Promocyjna oferta firmy SWIMER na kompleksową obsługę układu dystrybucyjnego w Państwa zbiorniku.

Promocyjna oferta firmy Swimer na kompleksową obsługę zbiorników do magazynowania płynów.

Serw
is i akcesoria

https://swimer.pl/
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PPC-15
precyzja i kontrola w Twojej stacji

Tłokowy miernik przepływu + PPC-15 z kompensacją temperaturową 15°C

* W cenie zawarty jest przepływomierz, licznik z kompensacją, termometr oraz montaż.

Dojazd i kalibracja

GRATIS!

5 781,00 zł brutto4 700 zł netto*

3 700 zł  netto*

4 551,00 zł brutto

Czy odnosicie wrażenie, że paliwo, które wydajecie nie ma pokrycia w rzeczywistości? 

Czy męczy Was ciągła potrzeba kalibracji przepływomierzy rotorowych? 

Firma SWIMER ma na to rozwiązanie!

Promocyjny koszt

modernizacji zbiornika

przepływomierz nieczuły na zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne 

precyzja pomiaru +/- 0,2%

maksymalny przepływ 90l/min 

minimalny przepływ 5l/min 

maks. ciśnienie 3 Bar 

dawka produktu na 1 obrót 0,5 L 

maksymalna dokładność pomiaru +/- 0,2% 

powtarzalność pomiaru 0,05% z możliwością kalibracji mechanicznej (koło kalibracyjne)  

minimalna regulacja pomiaru (mechaniczna, pokrętło regulacyjne) 0,07% 

elektroniczny 2-kanałowy impulsator (przetwornik kąta obrotu) 

rozdzielczość pomiarowa 0,01litra/impuls 

ilość impulsów pomiarowych na 1 litr 100 

Przepływomierz paliwa wykonany jest jako czterotłokowy całkowicie aluminiowy z możliwością kalibracji mechanicznej 
za pomocą koła kalibracyjnego. 

Przepływomierz czterotłokowy 4PFM pracuje cyklicznie i w każdym cyklu odmierzana jest jednakowa ilość medium. Pracy 
urządzenia nie można zakłócić polem magnetycznym, jak ma to miejsce w tańszych przepływomierzach rotorowych np. 
PIUSI K600) 

Dane techniczne:

Promocyjna oferta firmy SWIMER na kompleksową obsługę układu dystrybucyjnego w Państwa zbiorniku.
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Wyposażenie zbiorników 

LIPREMOS PREMIUM ISM
Podgląd poziomu cieczy przez aplikację typu desktop (w komputerze) 
Nr kat. : SW-101962

2 337,00 zł brutto

2 952,00 zł brutto

1 900 zł netto*

2 400 zł netto*

PRECYZYJNY SYSTEM POMIARU POZIOMU CIECZY

moduł
GPRS 

(dodatkowa
opcja)

przelicza
poziom płynu

do temperatury
referencyjnej 15°

wyświetla
wskazania
w litrach

i w procentach

zasilanie
230 V

i bateria

dostępna
aplikacja

www

brak
konieczności

wymiany
baterii

sygnalizuje
stan

maksymalnego
poziomu płynu

stały
podgląd

napełnienia

OPCJA

+750 zł netto

OPCJA

+750 zł netto

duży
5-cyfrowy

wyświetlacz

wyświetlacz
LED czytelny

w pełnym
słońcu

sygnalizuje
stan niskiego

poziomu płynu
/ blokada pompy

stała kontrola poziomu cieczy  

w zbiorniku

zabezpieczenie pompy przed  

pracą na sucho

Nagrodzony
na Centralnych Targach Rolniczych 2016

ZŁOTYM ŻURAWIEM ROLNICTWA

Premium

Premium ISM

Montaż GRATIS!

Montaż GRATIS!

Montaż GRATIS!

Premium GPRS

Wyposażenie zbiorników 

LIPREMOS PREMIUM 
Podgląd poziomu cieczy na wyświetlaczu przy zbiorniku
Nr kat. : SW-101959

Wyposażenie zbiorników 

LIPREMOS PREMIUM GPRS
Podgląd poziomu cieczy przez transmisję GPRS
Nr kat. : SW-101960

1 750 zł  netto

2 152,50 zł brutto

2200 zł  netto

2 706,00 zł brutto

1 968,00 zł brutto1 600 zł netto*

1500 zł  netto*

1 845,00 zł brutto

Serw
is i akcesoria

https://swimer.pl/
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nielimitowana liczba użytkowników

autoryzacja w systemie przed tankowaniem

możliwość obsługi w jednym programie do 5 sterowników stanowiskowych

możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu pojazdu podczas autoryzacji

możliwość wybrania odbiorców i pojazdów, którzy podczas tankowania nie będą 

widzieli ilości tankowanego płynu

możliwość grupowania pojazdów i odbiorców w programie

możliwość korekcji współczynnika kalibracji z pozycji komputera

podgląd lokalizacji zbiorników na mapie

analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy na podstawie wprowadzanego 

stanu licznika przed tankowaniem

funkcja tankowań awaryjnych i ręcznych

możliwość kompensacji temperaturowej wydawanego ON do 15°C

maksymalna liczba użytkowników 150

podwójna identyfikacja kierowca-maszyna za pomocą karty oraz pastylki RFID

wersja BASIC pracuje bez połączenia z internetem

brak zagrożenia utraty danych w przypadku zaniku zasilania

współpracuje z przepływomierzem tłokowym 4PFM

zniszczenie sterownika nie powoduje utraty danych zapisywanych na karcie SD

możliwość podłączenia uchwytu włączającego/wyłączającego pompę

możliwość podłączenia czujnika niskiego poziomu zabezpieczającego pompę 

przed pracą na sucho

przeliczanie średniego spalania

kalibracja
możliwa tylko

po identyfikacji
przez osobę
uprawnioną

zasilanie
230 V

i bateria

szeroki zakres
temperatur
w których

działa wyświetlacz
od- 30°C do + 80°C 

wyświetlacz
LED czytelny

w pełnym
słońcu

duży
6-cyfrowy

wyświetlacz

pamięć 10
ostatnich
tankowań

4999zł  netto

8999zł  netto

6 148,77 zł brutto

11 068,zł brutto

7 367,70  zł brutto

13 407,00  zł brutto

5 990 zł netto

10 900 zł netto

* Cena promocyjna obejmuje zakup licznika oraz jego wymianę.

1 722,00 zł brutto1 400 zł netto*

900 zł  netto*

1 107,00 zł brutto

Wyposażenie zbiorników 

Wymiana licznika FMT SWISS AG  
na PPC-600 

Uchwyt automatyczny

wł./wył. oraz kalibracja  

GRATIS!!!

Wyposażenie zbiorników 

SYSTEM MONITORINGU DOZOWANIA PŁYNÓW 
SMDP BASIC

Wyposażenie zbiorników 

SYSTEM MONITORINGU DOZOWANIA PŁYNÓW 
SMDP OPTIMUM
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Zbiorniki mobilne jednopłaszczowe

MOBI-TEC 
do oleju napędowego

Zapytaj o szczegóły oferty!             www.gratec.pl                +48 537 458 238  |   biuro@gratec.pl 

Lekkie, kompaktowe... Idealne do 

wielkich wyzwań!

400 L
POJEMNOŚĆ

200 L
POJEMNOŚĆ

budownictwie, PBDiM

przemyśle

służbach mundurowych

transporcie

rolnictwie

turystyce i rekreacji 

Uniwersalne zastosowanie w:

WYPOSAŻENIE BASIC i CLASSIC:

Pistolet automatyczny,

Wskaźnik paliwa zegarowy,

4-metrowy przewód dystrybucyjny,

2-metrowe przewody zasilające do akumulatora  
z zaciskami lub przewód zasilający 230V,

Przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siat-
kowym,

Włącznik/ wyłącznik pompy,

Pompa 24-12V Diesel niemieckiej firmy TECALEMIT  
o wydajności: 50l / min (dla zasilania 24V) lub  
33l / min (dla zasilania 12V).* 

Podświetlany przepływomierz niemieckiej  
firmy TECALEMIT MODEL FMT 3 (wersja CLASSIC).

1.

2.

3.

4. 

5. 

6.

7. 
 
 
8.

*Opcjonalnie istnieje możliwość  
  zastosowania pompy: 

1) 12V o wydajności:  45l / min.
2) 230V o wydajności: 55l / min.

5
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NAZWA POJEMNOŚĆ WYMIARY 
Dł. x Szer. x Wys. WAGA

Zbiornik MOBI-TEC 200 l 200 L 800 x 600 x 715 mm 29 kg

Zbiornik MOBI-TEC 400 l 400 L 1200 x 800 x 715 mm 50 kg

SPECYFIKACJA MOBI-TEC

Cz
as

 r
ea

liz
ac

ji:
 d

o 
14

 d
ni

.

dostępne w sieci

Jednopłaszczowy zbiornik 

MOBI-TEC
| 400L: Nr kat. : SW-1552311
| 200L: Nr kat. : SW-1692311
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jako p i e r w s z a  firma w Polsce  
przeprowadziła publiczny crash-test 

jednego ze swoich zbiorników do oleju 
napędowego. Zakończył się on SUKCESEM! 

Zbiornik pozostał N I E N A R U S Z O N Y !

SWIMER

Jesteśmy w 100% polskim producentem działającym na ryn-
ku od 13 lat. Wytwarzamy zbiorniki do magazynowania i we-
wnętrznej dystrybucji wszelkich płynów takich jak olej napę-
dowy, woda, nawozy płynne, AdBlue® oraz innych substancji 
chemicznych.

Nasze produkty wyróżniają się wysoką trwałością, przemyśla-
ną konstrukcją oraz starannym wykończeniem. Posiadamy naj-
większy w Europie typoszereg zbiorników do magazynowania 
oleju napędowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaspokoić 
potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów.

Przywiązujemy wielką wagę do najwyższej jakości produkowa-
nych przez nas zbiorników i kontenerów, budujemy pozytywne 

długofalowe relacje z Partnerami biznesowymi i Pracownikami. 
Jesteśmy laureatem konkursu i posiadaczem Godła Promocyj-
nego Teraz Polska, posiadamy też Znak Bezpieczeństwa KRUS 
oraz certyfikaty ISO 9001 i 27001. Wszystkie nasze wyroby wy-
twarzamy w zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, 
a nad jakością produkcji czuwa Urząd Dozoru Technicznego.

Nie boimy się wyzwań, stawiamy na innowacyjność, kreujemy 
rzeczywistość!

W chwili obecnej wszyscy zmagamy się z ograniczeniami 
związanymi z pandemią wirusa i dlatego wdrażamy rozwią-
zania zapewniające bezpieczeństwo Klientów i Pracowników. 
Włączamy się także w akcje mające na celu wspomaganie or-
ganizacji działających na rzecz walki z wirusem.

Pamiętajmy, że w czasach kryzysu 
wspieranie polskiej gospodarki i lokal-
nych firm jest bardzo ważne. Zachęca-
my do świadomego patriotyzmu 
gospodarczego i kupowa-
nia polskich wyrobów. 
Wybierz produkty 
SWIMER!   

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów oraz zakończenia promocji przed czasem. Ze względu na technologię druku - kolorystyka może odbiegać od rzeczywistości.

SWIMER - polski producent  
zbiorników z polietylenu

REGION 1
Marlena Bondzelewska
tel. 730 779 952

REGION 2
Mateusz Sadowski
tel. 574 524 451

REGION 3
Marta Markowska
tel. 530 167 215

REGION 4
Magda Nadolna
tel. 537 753 639

REGION 5
Julia Duchnik
tel. 690 999 146

SWIMER Łukasz Otremba
ul. Płaska 64, 87-100 Toruń
+48 733 667 798, +48 56  681 47 12  
biuro@swimer.pl
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