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Toruń

Zeskanuj i obejrzyj

Jakość zbiorników 
potwierdzona Crash Testem 

napełnionego zbiornika 

Dogodna 
lokalizacja 

w centrum Polski

100% polskiego 
kapita³u

Zapewniony 
serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny

Dostawa do 
klienta na terenie 

całej Polski

Indywidualne 
podejście do 

klienta

Szeroka oferta 
produktowa

Liczne nagrody 
i wyróżnienia

DLACZEGO SWIMER?
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10 lub 5 lat gwarancji na zbiorniki *
2 lata gwarancji na układ dystrybucyjny
włazy rewizyjne 440 mm lub 600 mm *
wygodne w obsłudze
nie korodują
nie blakną
łatwe w utrzymaniu w czystości
przyjazne dla środowiska
odporne na skrajne temperatury
solidna konstrukcja wyposażona w unikatowe systemy pomiarowe
dostępny innowacyjny system rozliczania kierowców
przyjazny dla użytkownika interfejs systemu monitoringu 
dozowania płynów
szeroki wybór rodzajów, przeznaczenia i pojemności
łatwe w transporcie

włazy rewizyjne 600 mm *
niski próg szafy dystrybucyjnej
szafa mocowana do zbiornika insertami
3 uchwyty do podnoszenia stabilizujące środek ciężkości
brak łączeń i spawów
innowacyjny system odprowadzania wody z dachu

ZALETY NASZYCH ZBIORNIKÓW

CO WYRÓŻNIA NASZE ZBIORNIKI?

* zależnie od rodzaju zbiornika
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO DIESLA

www.swimer.com.pl

SWIMER TANK ECO-LINE

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu zegarowy
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230 V max. 56 l/min
  przepływomierz cyfrowy
  fi ltr paliwa 10 mic
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min 
  licznik cyfrowy PPC-600
  fi ltr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  czujnik niskiego poziomu
  koło zwijakowe automatyczne
  uchwyt wł/wył pompę

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik pozi omu zegarowy
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230 V max. 56 l/min
  licznik cyfrowy PPC-600 
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m
  czujnik niskiego poziomu
  koło zwijakowe automatyczne

BASIC CLASSIC

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE

Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Tank Eco-Line 1500 ELDPS
(1950 x 1358) SW-101969 SW-101971 SW-101973

Swimer Tank Eco-Line 2500 ELDPS
(1990 x 1708) SW-101970 SW-101972 SW-101974

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

EXCLUSIVE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO DIESLA

www.swimer.com.pl

SWIMER TANK ECO-LINE

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu zegarowy
  czujnik przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  przepływomierz cyfrowy
  fi ltr paliwa 10 mic
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  czujnik przecieku
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  czujnik niskiego poziomu
  koło zwijakowe automatyczne
  uchwyt wł/wył pompę
  oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu zegarowy
  czujnik przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m
  czujnik niskiego poziomu
  koło zwijakowe automatyczne

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

5,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE

Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Tank Eco-Line 5000 ELDPS
(2060 x 2318) SW-101975 SW-101976 SW-101977

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

EXCLUSIVE

BASIC CLASSIC
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO DIESLA

www.swimer.com.pl

SWIMER TANK

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu ultradźwiękowy 

z czujnikiem przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  przepływomierz cyfrowy
  fi ltr paliwa 10 mic
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  uchwyt wł/wył pompę
  oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  uchwyt wł/wył pompę
  oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
  koło zwijakowe automatyczne
  przepływomierz tłokowy

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu ultradźwiękowy 

z czujnikiem przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m
  czujnik niskiego poziomu

2,5m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Tank 2500 FUDPS 
(1800 x 1500 x 2540) SW-101978 SW-101979 SW-101980 SW-101981

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC CLASSIC

EXCLUSIVE PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO DIESLA

www.swimer.com.pl

SWIMER TANK

7,5m3

POJEMNOŚĆ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

3,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

10,0m3

POJEMNOŚĆ

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50 - na szczycie zbiornika wew.
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  przepływomierz cyfrowy
  filtr paliwa 10 mic
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  linia napełniająca z eurozłączem vk50 - w szafie dystrybucyjnej na 

poziomie roboczym
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  czujnik przecieku
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  uchwyt wł/wył pompę
  oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
  koło zwijakowe automatyczne
  przepływomierz tłokowy

  odpowietrzniki
  linia napełniająca z eurozłączem vk50 w szafie 

dystrybucyjnej na poziomie roboczym
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  czujnik przecieku
  pistolet automatyczny
  pompa zanurzeniowa 230V max 80l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m wzmacniany
  uchwyt wł/wył pompę
  oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

  odpowietrzniki
  wlew 2” z eurozłączem vk50 - na szczycie zbiornika wew.
  zabezpieczenie przed przepełnieniem elektroniczne
  wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku
  wąż ssawny wzmacniany z fi ltrem siatkowym i zaworem 

zwrotnym
  pistolet automatyczny
  pompa łopatkowa 230V max. 72l/min
  licznik cyfrowy PPC-600
  filtr paliwa 5 mic szklany
  wąż dystrybucyjny 6 m
  czujnik niskiego poziomu

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Tank 3500 FUDPS 
(2100 x 2130 x 2870) SW-101982 SW-101986 SW-101990 SW-101994

Swimer Tank 5000 FUDPS 
(2100 x 2360 x 3100) SW-101983 SW-101987 SW-101991 SW-101995

Swimer Tank 7500 FUDPS 
(2500 x 2550 x 3310) SW-101984 SW-101988 SW-101992 SW-101996

Swimer Tank 10000 FUDPS 
(3000 x 2550 x 3310) SW-101985 SW-101989 SW-101993 SW-101997

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC CLASSIC

EXCLUSIVE PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK ECO-LINE

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 440 mm
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet manualny
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 440 mm
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600 
  koło zwijakowe automatyczne 
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  izolacja termiczna

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 440 mm
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  przepływomierz cyfrowy 
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch

  odpowietrzniki
  wlew 2” z suchozłączem TODO 
  właz rewizyjny 440 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  koło zwijakowe automatyczne
  pakiet zima/lato 

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Blue Tank Eco-Line 1500 ELDPS
(1950 x 1358) SW-102000 SW-102002 SW-102004 SW-102006

Swimer Blue Tank Eco-Line 2500 ELDPS
(1990 x 1708) SW-102001 SW-101003 SW-102005 SW-102007

BASIC CLASSIC

EXCLUSIVE PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK ECO-LINE

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 600 mm
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet manualny
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS 
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600 
  koło zwijakowe automatyczne 
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  izolacja termiczna

  odpowietrzniki
  wlew 100 mm z pokrywą
  właz rewizyjny 600 mm
  wskaźnik poziomu zegarowy
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  przepływomierz cyfrowy
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch

  odpowietrzniki
  wlew 2” z suchozłączem TODO
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  koło zwijakowe automatyczne
  pakiet zima/lato

5,0m3

POJEMNOŚĆ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Blue Tank Eco-Line 5000 ELDPS
(2060 x 2318) SW-102008 SW-102009 SW-102010 SW-102011

BASIC CLASSIC

EXCLUSIVE PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  odpowietrzniki
  właz rewizyjny 440 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet manualny
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 2” z suchozłączem TODO
  na szczycie zbiornika wew.
  właz rewizyjny 440 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  ogrzewanie zbiornika
  izolacja termiczna
  wentylator wyciągowy zbiornika

  odpowietrzniki
  właz rewizyjny 440 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  przepływomierz cyfrowy
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  ogrzewanie zbiornika

  odpowietrzniki
  wlew 2” z suchozłączem TODO
  na szczycie zbiornika wew.
  właz rewizyjny 440 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  koło zwijakowe automatyczne
  pakiet zima/lato

2,5m3

POJEMNOŚĆ

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Blue Tank 2500 FUDPS
(1800 x 1500 x 2540) SW-102012 SW-102013 SW-102014 SW-102015

BASIC

EXCLUSIVE

CLASSIC

PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK

  odpowietrzniki
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet manualny
  wąż dystrybucyjny 6 m

  odpowietrzniki
  wlew 2” z suchozłączem TODO - na szczycie zbiornika wew.
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  ogrzewanie zbiornika
  izolacja termiczna
  wentylator wyciągowy zbiornika

  odpowietrzniki
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  przepływomierz cyfrowy
  ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
  ogrzewanie zbiornika

  odpowietrzniki
  linia napełniająca 2” z suchozłączem TODO - w szafie 

dystrybucyjnej na poziomie roboczym
  czujnik maksymalnego poziomu
  właz rewizyjny 600 mm
  system pomiaru poziomu - LIPREMOS
  pompa zanurzeniowa 230V max. 40l/min
  pistolet automatyczny
  wąż dystrybucyjny 6 m
  licznik cyfrowy PPC-600
  koło zwijakowe automatyczne
  pakiet zima/lato

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

7,5m3

POJEMNOŚĆ

10,0m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC CLASSIC EXCLUSIVE PRESTIGE

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Swimer Blue Tank 3500 FUDPS 
(2100 x 2130 x 2870) SW-102016 SW-102020 SW-102024 SW-102028

Swimer Blue Tank 5000 FUDPS 
(2100 x 2360 x 3100) SW-102017 SW-102021 SW-102025 SW-102029

Swimer Blue Tank 7500 FUDPS 
(2500 x 2550 x 3310) SW-102018 SW-102022 SW-102026 SW-102030

Swimer Blue Tank 10000 FUDPS 
(3000 x 2550 x 3310) SW-102019 SW-102023 SW-102027 SW-102031

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC CLASSIC

EXCLUSIVE PRESTIGE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK Z PANELEM ADAST/MID

  obudowa ze stali nierdzewnej
  pompa zanurzeniowa 230V (35 l/min)
  fi ltr
  przepływomierz tłokowy
  licznik Beta Control
  wyświetlacz LCD (bieżąca i łączna wartość wydanego AdBlue ®, cena jednostkowa, łączna i waluta)
  6-metrowy wąż z automatycznym zwijakiem
  system monitoringu poziomu cieczy LIPREMOS z zanurzeniową sondą ciśnieniową
  system monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej
  linia napełniająca z suchozłączem TODO 2’’ na bezpiecznej wysokości roboczej, umieszczona w szafi e dystrybucyjnej
  czujnik maksymalnego poziomu
  zabezpieczenie przed przepełnieniem
  zabezpieczenie przed suchobiegiem
  oświetlenie szafy dystrybucyjnej
  automatyczne ogrzewanie szafy dystrybucyjnej
  kabel grzewczy oraz izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego z pianki poliuretanowej
  automatyczna wentylacja przestrzeni międzypłaszczowej
  spełnia wymagania MID (2004/22/EC)
  duża wytrzymałość i małe wymagania konserwacyjne
  współpracuje z systemami księgowo-magazynowymi
  izolacja, ogrzewanie oraz wentylacja zbiornika
  nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych – nie koroduje, nie blaknie, łatwy 

w utrzymaniu czystości
  gwarancja 2 lata na system dystrybucyjny i 10 lat na zbiornik

2,5m3

POJEMNOŚĆ

7,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

10,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Blue Tank 2500 FUDPS ADAST/MID
(1800 x 1500 x 2540) SW-101940

Swimer Blue Tank 3500 FUDPS ADAST/MID
(2100 x 2130 x 2870) SW-101941

Swimer Blue Tank 5000 FUDPS ADAST/MID
(2100 x 2360 x 3100) SW-101687

Swimer Blue Tank 7500 FUDPS ADAST/MID
(2500 x 2550 x 3310) SW-101942

Swimer Blue Tank 10000 FUDPS ADAST/MID
(3000 x 2550 x 3310) SW-101686

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

WYPOSAŻENIE
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK ECO-LINE

  pompa zanurzeniowa 230V (35 l/min)
  pistolet manualny
  wlew z pokrywą 120 mm
  właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm zależnie od rodzaju zbiornika
  6-metrowy wąż
  włącznik/wyłącznik pompy

  przepływomierz cyfrowy
  automatyczny pistolet
  zegarowy wskaźnik poziomu cieczy

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Blue Tank Eco-Line 1500 ELJP
(1562 x 1213) SW-100790

Swimer Blue Tank Eco-Line 2500 ELJP
(1652 x 1552) SW-100791

Swimer Blue Tank Eco-Line 5000 ELJP
(1652 x 2182) SW-101927

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC OPCJONALNE
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO ADBLUE

SWIMER BLUE TANK

2,5m3

POJEMNOŚĆ

  pompa zanurzeniowa 230V (35 l/min)
  pistolet manualny
  wlew z pokrywą 120 mm
  właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm zależnie od rodzaju zbiornika
  6-metrowy wąż
  włącznik/wyłącznik pompy

  przepływomierz cyfrowy
  automatyczny pistolet
  zegarowy wskaźnik poziomu cieczy

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

7,5m3

POJEMNOŚĆ

12,5m3
POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

12,5m10,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Blue Tank 2500 FUJP
(1650 x 1400 x 1800) SW-100987

Swimer Blue Tank 3500 FUJP
(1690 x 1820) SW-100994

Swimer Blue Tank 5000 FUJP
(1800 x 2130) SW-101000

Swimer Blue Tank 7500 FUJP
(2120 x 2360) SW-101007

Swimer Blue Tank 10000 FUJP
(2710 x 2360) SW-101014

Swimer Blue Tank 12500 FUJP
(3000 x 2550) SW-101644

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC OPCJONALNE
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO NAWOZÓW

SWIMER AGRO TANK ECO-LINE

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

  2’’ pobór dolny z zaworem kulowym i złączem typu STORZ dla 
wersji bez pompy zanurzeniowej

  zamykany właz rewizyjny 440 mm
  odpowietrzniki

  pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej max. 230 V / 400 l/min
  4-lub 6-metrowy wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem typu 

STORZ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

5,0m3

POJEMNOŚĆ

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x dł. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Agro Tank Eco-Line 1500 ELJP
(1562 x 1213) SW-101950

Swimer Agro Tank Eco-Line 2500 ELJP
(1652 x 1552) SW-101951

Swimer Agro Tank Eco-Line 5000 ELJP
(1652 x 2182) SW-101957

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC OPCJONALNE
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO NAWOZÓW

SWIMER AGRO TANK

2,5m3

POJEMNOŚĆ

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

  2’’ pobór dolny z zaworem kulowym i złączem typu STORZ dla 
wersji bez pompy zanurzeniowej

  zamykany właz rewizyjny 440 mm
  odpowietrzniki

  pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej max. 230 V / 400 l/min
  4-lub 6-metrowy wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem typu 

STORZ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

7,5m3

POJEMNOŚĆ

12,5m3
POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

12,5m10,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Agro Tank 2500 FUJP
(1650 x 1400) SW-101636

Swimer Agro Tank 3500 FUJP
(1690 x 1820) SW-101639

Swimer Agro Tank 5000 FUJP
(1800 x 2130) SW-101640

Swimer Agro Tank 7500 FUJP
(2120 x 2360) SW-101641

Swimer Agro Tank 10000 FUJP
(2710 x 2360) SW-101642

Swimer Agro Tank 12500 FUJP
(3000 x 2550) SW-101643

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC OPCJONALNE
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO NAWOZÓW

SWIMER AGRO TANK MULTI

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

  2’’ pobór dolny z zaworem kulowym i złączem typu STORZ dla 
wersji bez pompy zanurzeniowej

  zamykany właz rewizyjny 440 mm
  odpowietrzniki
  zestaw łączeniowy

  pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej max. 230 V / 400 l/min
  4-lub 6-metrowy wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem typu 

STORZ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

25,0m3
POJEMNOŚĆ

20,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Agro Tank Multi 20000 FUJP
(2710 x 2 razy 2360) SW-101954

Swimer Agro Tank Multi 25000 FUJP
(3000 x 2 razy 2550) SW-101955

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC OPCJONALNE
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO NAWOZÓW

SWIMER AGRO TANK ECO-LINE

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

  właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm zależnie od rodzaju zbiornika
  odpowietrzniki

  pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej max. 230 V / 400 l/min
  4-lub 6-metrowy wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem typu 

STORZ
  izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Agro Tank 1500 ELDP
(1706 x 1358) SW-101952

Swimer Agro Tank 2500 ELDP
(1795 x 1708) SW-101953

Swimer Agro Tank 5000 ELDP
(2060 x 2318) SW-101958

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

OPCJONALNEBASIC
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ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE DO NAWOZÓW

SWIMER AGRO TANK

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

  właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm zależnie od rodzaju zbiornika
  odpowietrzniki

  pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej max. 230 V / 400 l/min
  4-lub 6-metrowy wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem typu 

STORZ
  izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

2,5m3

POJEMNOŚĆ

7,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

10,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Agro Tank 2500 FUDP
(1650 x 1400) SW-101599

Swimer Agro Tank 3500 FUDP
(1690 x 1820) SW-101600

Swimer Agro Tank 5000 FUDP
(1800 x 2130) SW-101601

Swimer Agro Tank 7500 FUDP
(2120 x 2360) SW-101602

Swimer Agro Tank 10000 FUDP
(2710 x 2360) SW-101603

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

OPCJONALNEBASIC
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO WODY

SWIMER WATER TANK ECO-LINE

  właz rewizyjny 440 mm zamykany z odpowietrznikiem
  spust dolny 2’’ ze stali nierdzewnej
  zawór kulowy z PCV 2’’ zakończony złączem typu storz z 

aluminum
  króciec wlewowy 2’’ zakończony złączem typu storz z aluminium

WYPOSAŻENIE

1,5m3

POJEMNOŚĆ

2,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Water Tank Eco-Line 1500 ELJP
(1562 x 1213) SW-102134

Swimer Water Tank Eco-Line 2500 ELJP
(1652 x 1552) SW-102135

Swimer Water Tank Eco-Line 5000 ELJP
(1652 x 2182) SW-102136

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC
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ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE DO WODY

SWIMER WATER TANK

  właz rewizyjny 440 mm zamykany z odpowietrznikiem
  spust dolny 2’’ ze stali nierdzewnej
  zawór kulowy z PCV 2’’ zakończony złączem typu storz z 

aluminum
  króciec wlewowy 2’’ zakończony złączem typu storz z aluminium

WYPOSAŻENIE

2,5m3

POJEMNOŚĆ

7,5m3

POJEMNOŚĆ

5,0m3

POJEMNOŚĆ

3,5m3

POJEMNOŚĆ

12,5m3
POJEMNOŚĆ

12,5m10,0m3

POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. mm)

BASIC

Nr kat.

Swimer Water Tank 2500 FUJP
(1650 x 1400) SW-100987

Swimer Water Tank 3500 FUJP
(1690 x 1820) SW-100994

Swimer Water Tank 5000 FUJP
(1800 x 2130) SW-101000

Swimer Water Tank 7500 FUJP
(2120 x 2360) SW-101007

Swimer Water Tank 10000 FUJP
(2710 x 2360) SW-101014

Swimer Water Tank 12500 FUJP
(3000 x 2550) SW-101644

Koszt dostawy: 300,00 zł netto/sztuka

BASIC
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PRZEWOŹNY ZBIORNIK DO DIESLA

ZBIORNIK PRZEWOŹNY 
DT-MOBIL EASY

200L
POJEMNOŚĆ

600L
POJEMNOŚĆ

430L
POJEMNOŚĆ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  pompa 12 V samozasysająca (40 l/min)
  pistolet automatyczny z wbudowanym uchwytem
  4-metrowy wąż dystrybucyjny
  4-metrowe przewody zasilające do akumulatora
  wieko

  pompa 12 V samozasysająca (40 l/min)
  pistolet automatyczny z wbudowanym uchwytem
  4-metrowy wąż dystrybucyjny
  4-metrowe przewody zasilające do akumulatora
  wieko
  licznik cyfrowy

BASIC CLASSIC

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L)

BASIC

Nr kat.

Przewoźny zbiornik DT- Mobil Easy 200
(590 x 600 x 800 mm, 200 L) SW-102067

Przewoźny zbiornik DT- Mobil Easy 430
(780 x 1160 x 760 mm, 430 L) SW-102069

Swimer Water Tank 5000 FUJP
(1070 x 1160 x 800 mm, 600 L) SW-102071
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PRZEWOŹNY ZBIORNIK DO ADBLUE

ZBIORNIK PRZEWOŹNY 
BLUE-MOBIL EASY

200L
POJEMNOŚĆ

600L
POJEMNOŚĆ

430L
POJEMNOŚĆ

WYBIERZ WARIANT WYPOSAŻENIA

  pompa 12 V samozasysająca (40 l/min)
  pistolet automatyczny z wbudowanym uchwytem
  4-metrowy wąż dystrybucyjny
  4-metrowe przewody zasilające do akumulatora
  wieko

  pompa 12 V samozasysająca (40 l/min)
  pistolet automatyczny z wbudowanym uchwytem
  4-metrowy wąż dystrybucyjny
  4-metrowe przewody zasilające do akumulatora
  wieko
  licznik cyfrowy

BASIC CLASSIC

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L)

BASIC

Nr kat.

Zbiornik przewoźny Blue-Mobil Easy 200
(590 x 600 x 800 mm, 200 L) SW-102066

Zbiornik przewoźny Blue-Mobil Easy 430
(780 x 1160 x 760 mm, 430 L) SW-102068

Zbiornik przewoźny Blue-Mobil Easy 600
(1070 x 1160 x 800 mm, 600 L) SW-102070
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PRZEWOŹNY ZBIORNIK DO BENZYNY

ZBIORNIK PRZEWOŹNY 
KS-MOBIL EASY

120L
POJEMNOŚĆ

190L
POJEMNOŚĆ

WYPOSAŻENIE

  pompa 12 V samozasysająca (40 l/min)
  pistolet automatyczny z wbudowanym uchwytem
  2-metrowy wąż dystrybucyjny
  4-metrowe przewody zasilające do akumulatora
  wieko

BASIC

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L)

BASIC

Nr kat.

Przewoźny zbiornik KS – Mobil Easy 120 L
(450 x 600 x 800 mm, 120 L) SW-100342

Przewoźny zbiornik KS – Mobil Easy 190 L
(800 x 600 x 590 mmm, 190 L) SW-101344



25www.swimer.com.pl

ZBIORNIKI HANDY TANKS

ZBIORNIKI HANDY TANKS 
DIESEL TANK

ZBIORNIKI HANDY TANKS
ADBLUE TANK

ZBIORNIKI HANDY TANKS
PETROL TANK

60L
POJEMNOŚĆ

60L
POJEMNOŚĆ

60L
POJEMNOŚĆ

100L
POJEMNOŚĆ

100L
POJEMNOŚĆ

95L
POJEMNOŚĆ

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L) Nr kat.

Swimer Diesel Handy Tank 60
(90 x 53 x 38 mm, 60 L) SW-10506

Swimer Diesel Handy Tank 100
(100 x 59 x 43 mm, 100 L) SW-10610

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L) Nr kat.

Swimer AdBlue Handy Tank 60
(90 x 53 x 38 mm, 60 L) SW-10599

Swimer AdBlue Handy Tank 100
(100 x 59 x 43 mm, 100 L) SW-10600

Dostępne modele
(wys. x szer. x długość mm, pojemność L) Nr kat.

Swimer Petrol Handy Tank 60
(90 x 53 x 38 mm, 60 L) SW-10507

Swimer Petrol Handy Tank 95
(100 x 59 x 43 mm, 95 L) SW-10162
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LICZNIK IMPULSÓW Z KOMPENSACJĄ 
TEMPERATUROWĄ
SW-101858

  6 cyfrowy wyświetlacz LED - wysokość cyfr 26 mm 
  wyświetlacz działa w temperaturze od -300C do 800C 
  pamięć 10 ostatnich tankowań
  kalibracja tylko za pomocą pastylki operatora 
  możliwość kalibracji dowolną ilością płynu np.: 20, 50, 
100, 500 l.

  możliwość podłączenia czujnika niskiego poziomu
  możliwość podłączenia uchwytu włączającego i 
wyłączającego pompę

  praca bez baterii - 230 V, 50 Hz

  total - licznik całkowity, niekasowalny

  tankowanie - licznik chwilowy, kasowalny

  10 tankowań - pamięć 10 ostatnich tankowań

  tortal 15 - licznik całkowity, niekasowalny

  połączenie z przepływomierzem tłokowym

  duży czytelny w pełnym słońcu wyświetlacz

  pozwala przeglądać listę ostatnich tankowań

  brak konieczności wymiany baterii 

  zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

  bezprzewodowa kontrola stanu licznika

  obudowa z poliwęglanu (PC) i tworzywa sztucznego 
ABS

  stopień ochrony IP-65

  wymiary: 200 x 120 x 75 mm

  zapis zdarzeń w przypadku zaniku zasilania

CYFROWY

CZUJNIK 
TEMPERATURY

BRAK 
KONIECZNOSCI

WYMIANY
BATERII











CZTERY TRYBY PRACY PRECYZYJNY

KORZYŚCI TRWAŁY

NIEZAWODNY

Brak konieczności wymiany przepływomierza
w przypadku rozbudowy o system zarządzania

SYSTEMY POMIAROWE W ZBIORNIKACH

LICZNIK PPC-15

MODUŁ WIFI

W TEMP. 15°C
REFERENCYJNEJ

ZASILANIE 230 V

26
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  6 cyfrowy wyświetlacz LED - wysokość cyfr 26 mm 
  wyświetlacz działa w temperaturze od -300C do 800C 
  pamięć 10 ostatnich tankowań
  kalibracja tylko za pomocą pastylki operatora
  możliwość kalibracji dowolną ilością płynu np.: 20, 50, 
100, 500 l.

  możliwość podłączenia czujnika niskiego poziomu
  możliwość podłączenia uchwytu włączającego i 
wyłączającego pompę

  praca bez baterii - 230 V, 50 Hz

  total - licznik całkowity, niekasowalny

  tankowanie - licznik chwilowy, kasowalny

  10 tankowań - pamięć 10 ostatnich tankowań

  kalibracja - po pastylce Dallas, przez osobę uprawnioną

  możliwość podłączenia:

  dowolnego pulsera/enkodera

  jedno lub dwukanałowego

  wyjściem typu “KONTAKTRON” lub TTL

  duży czytelny w pełnym słońcu wyświetlacz

  pozwala przeglądać listę ostatnich tankowań

  brak konieczności wymiany baterii 

  zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

  kalibracja niedostępna dla kierowców/operatorów

  obudowa z poliwęglanu (PC) i tworzywa sztucznego 
ABS

  stopień ochrony IP-65

  wymiary: 200 x 120 x 75 mm

  zapis zdarzeń w przypadku zaniku zasilania











CZTERY TRYBY PRACY PRECYZYJNY

KORZYŚCI TRWAŁY

NIEZAWODNY

Brak konieczności wymiany przepływomierza
w przypadku rozbudowy o system zarządzania

Z PRZEPŁYWOMIERZEM
SW-101854

SYSTEMY POMIAROWE W ZBIORNIKACH

LICZNIK PPC-600

27www.swimer.com.pl
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SYSTEMY POMIAROWE W ZBIORNIKACH

28 www.swimer.com.pl

STAŁA
KONTROLA
CIECZY
W ZBIORNIKU

ZABEZPIECZENIE
POMPY
PRZED PRACĄ
NA SUCHO

przelicza 
poziom płynu 

do temperatury 
referencyjnej 15OC

stały
podgląd

napełnienia

duży,
5-cyfrowy

wyświetlacz LED

wyświetla
wskazania
w litrach, %

 sygnalizuje 
stan niskiego 

poziomu płynu
/ blokada pompy

sygnalizuje
stan

maksymalnego
poziomu płynu

zasilanie
230 V

wyświetlacz LED
czytelny

w pełnym 
słońcu

brak
konieczności

wymiany
baterii

moduł
GPRS*

dostępna
aplikacja www

* opcjonalnie

LIPREMOS® PREMIUM
Zdalny monitoring poziomu cieczy
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SYSTEMY POMIAROWE W ZBIORNIKACH

29www.swimer.com.pl

* opcjonalnie

LIPREMOS® PREMIUM
Zdalny monitoring poziomu cieczy

STAŁA
KONTROLA
CIECZY
W ZBIORNIKU

ZABEZPIECZENIE
POMPY
PRZED PRACĄ
NA SUCHO

stały
podgląd

napełnienia

duży,
5-cyfrowy

wyświetlacz LED

wyświetla
wskazania
w litrach, %

 sygnalizuje 
stan niskiego 

poziomu płynu
/ blokada pompy

sygnalizuje
stan

maksymalnego
poziomu płynu

zasilanie
230 V

wyświetlacz LED
czytelny

w pełnym 
słońcu

brak
konieczności

wymiany
baterii

moduł
GPRS*

dostępna
aplikacja www
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SYSTEMY POMIAROWE W ZBIORNIKACH

SYSTEM MONITORINGU 
DOZOWANIA PŁYNÓW

  pełna kontrola nad rozchodem paliwa
   nielimitowana liczba użytkowników
   podwójna identyfi kacja kierowca-maszyna za 
pomocą karty RFID oraz pastylki RFID

  wersja BASIC pracuje bez połączenia z internetem
   brak zagrożenia utratą danych w przypadku zaniku 
zasilania

   współpracuje z przepływomierzem tłokowym 4PFM
   zniszczenie sterownika nie powoduje utraty danych, 
które są zapisywane na karcie SD

  możliwość podłączenia uchwytu włączającego/
wyłączającego pompę

  możliwość podłączenia czujnika niskiego poziomu 
zabezpieczającego pompę przed pracą na sucho

  przeliczanie średniego spalania

Prosty sposób przenoszenia danych ze sterownika do oprogramowania na komputerze za pomocą 
pastylki przenośnej (iButton), przy pomocy połączenia CAN-USB lub komunikacji GPRS.

Sterownik KDP-100 Basic

ZBIORNIKI SWIMER TANK

SYSTEM MONITORINGU DOZOWANIA PŁYNÓW
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Oferta kierowana jest do klienta detalicznego i obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

O szczegóły pytaj Regionalnych Przedstawicieli Handlowych fi rmy Swimer.

napisz:

handel@swimer.com.pl
zadzwoń :

+48 56 681 47 22MASZ PYTANIA? 

RATY
NA WSZYSTKIE
MODELE ZBIORNIKÓW

BEZ ODSETEK  •  BEZ PIERWSZEJ WPŁATY  •  BEZ PROWIZJI

x10 0%

Swimer pośredniczy 
w sprzedaży kredytów 
Alior Banku



Jesteśmy w całej Polsce!
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym:

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
Swimer zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

+48 730 779 952

+48 537 753 805

+48 530 167 215

Rejon nr 1

Rejon nr 2

Rejon nr 3

Rejon nr 2

Rejon nr 3

Rejon nr 1

handel@swimer.com.pl
MASZ PYTANIA? 
NAPISZ DO NAS


