
Velkoobjemové nádrže
Kompletní přehled produktů 
pro velkoobjemové skladování

Podporujeme růst 
Vašeho obchodu

kingspanenergymanagement.com

Energy Management Solutions
Liquid Energy Specialists

V objemech od 9 000 do 28 000 litrů



Jako celosvětový lídr chápeme Vaše požadavky a navrhujeme 
a dodáváme inovace, které znovu a znovu překonávají Vaše 
očekávání.

Kvalitě značky Kingspan můžete důvěřovat v průběhu celé 
životnosti produktu i déle.

Naše široké portfolio produktů pro skladování látek a paliv 
bude vyhovovat všem Vašim požadavkům na manipulaci s 
hnojivy, naftou, AdBlue® a zemědělskými produkty.

10
LET

Energy Management Solutions
Liquid Energy Specialists

Energy Management Solutions
Liquid Energy Specialists

Konstrukce ocelové nádrže 
v průběhu času zkoroduje

Rosteme díky partnerství s Vámi

Kingspan 

Kingspan Group je dynamická společnost s celosvětovou
působností, která nabízí širokou škálu produktů určených
pro uskladnění kapalin. Společnost nabízí kompletní 
portfolio výrobků šetrných k životnímu prostředí 
a má ambice stát se nejvýznamnějším světovým 
poskytovatelem energeticky úsporných systémů.

Působíme ve více než 70 zemích, využíváme moderní 
technologie, design a konstrukci, přičemž využíváme 
vlastní celosvětovou distribuční síť a oblastní zkušené týmy 
prodejců a týmy zákaznické podpory.

Jako celosvětový lídr chápeme Vaše požadavky a 
navrhujeme a dodáváme inovace, které znovu a znovu 
překonávají Vaše očekávání.

Kvalitě značky Kingspan můžete důvěřovat v průběhu celé 
životnosti produktu i déle.

Naše široké portfolio produktů pro skladování látek a paliv 
bude vyhovovat všem Vašim požadavkům na manipulaci s 
hnojivy, naftou, AdBlue® a zemědělskými produkty.

Prodej Výroba

+100

Výrobních továren

+13 000

Zaměstnanců po celém 
světě 

+70

Zemí

5

Obchodních oddělení

Hnojiva
Jednoplášťové nádrže

AdBlue® 
Jednoplášťové nádrže

Voda
Jednoplášťové nádrže

AdBlue® 
Dvouplášťové nádrže

Hnojiva
Dvouplášťové nádrže

Kvalitní a flexibilní konstrukce
Vyrobeno z jednoho pevného kusu – bez svařování, 
lepení či skládání. Vynikající odolnost proti nárazu.

Odolnost vůči korozi
Už žádná nevzhledná rez nebo stopy opotřebení 
jako u ocelových nádrží.

Klid na duši
10-ti letá záruka* na nádrž a 2 roky na příslušenství.

Mobilita 
S prázdnou nádrží se po farmě snadno 
manipuluje.

Odolné vůči vlivům počasí
Odolnost vůči drsným povětrnostním podmínkám, 
nárazům větru a UV záření.

Smart Monitoring
Sledujte hladiny v nádržích 24/7. Buďte vždy v 
obraze lokálně nebo vzdáleně přes platforma 
Kingspan Connect.

Důvěryhodná kvalita
Vyrobeno a certifikováno dle 
BS EN ISO 9001:2015.

Klíčové body

Čistota 
Vysoce kvalitní polyethylen zaručuje sílu a 
odolnost.

Bezúdržbové
Není třeba natírání, nehrozí riziko kontaminace, 
úniku obsahu z nádrže a další problémy.

Snadná přeprava
Naše nádrže jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
běžným přepravním požadavkům a cena přepravy 
tím byla snížena na minimum.

* 5 let záruka na nádrže 9 000 a 15 000 l



28 000 litrů

Energy Management Solutions
Liquid Fertiliser Storage

Energy Management Solutions
Water Storage

AgriMaster® a AgriMaster S®

Kompletní sortiment nádrží na skladování tekutých hnojiv je 
dostupný jak v jednoplášťovém, tak v dvouplášťovém provedení.

AquaBank®

Vaše nejlepší řešení pro skladování vody.

Varianty výbav pro nádrže AgriMaster® a AgriMaster S® 9 000 - 28 000 litrů

AgriMaster® - dvouplášťové nádrže 
Objem: 22 000, 25 000 l 

›  Revizní víko na vnitřní i vnější nádrži
› 2” (nebo 3”) plnicí potrubí 
 s kulovým ventilem na pracovní úrovni 

(plast)
› 2” (nebo 3”) přívodní potrubí 
 s kulovým ventilem na pracovní úrovni 

(plast)
› Ponorné čerpadlo
› Signalizace pro případ přeplnění
› Detekce úniku a měření hladiny 

UniWatchmanRX

 

AgriMaster S® - jednoplášťové nádrže  
Objem: 9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

›  24” revizní víko
 (16” u 9 000 l nádrže)
› 2” (nebo 3”)  spodní výpustné hrdlo  
 s kulovým ventilem z nerezové oceli
› 2” (nebo 3”) plnící potrubí z nerezové  

oceli v nádržích 9 000 a 15 000 litrů
› Větrací otvor
 

AgriMaster S® - jednoplášťové nádrže 
Objem: 22 000, 28 000 l

›  24” revizní víko 
›  2” (nebo 3”) spodní výpustné hrdlo 
 s kulovým ventilem z nerezové oceli
›  Větrací otvor
› Plnicí potrubí na pracovní 
 úrovni 

Hladina tekutých 
hnojiv je díky 
poloprůhledné barvě 
nádrže vždy viditelná.

25 000 l

22 000 l

9 000 l

28 000 l

15 000 l

22 000 l

Výběr modelu
Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit.

Varianty výbav pro nádrže AquaBank® 15 000 – 28 000 litrů

Jednoplášťové nádrže
Objem: 15 000, 20 000, 22 000, 28 000 l

› 24” revizní víko
› 2” spodní výpustné hrdlo s mosazným 

kulovým ventilem
› Větrací otvor

 

20 000 l15 000 l 22 000 l 28 000 l

Plášť v černé barvě:
›   zabraňuje výskytu řas
›   uchovává dešťovou  
     vodu v lepším stavu
›   pomáhá vodu zahřát

Výběr modelu
Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit. 
Nádrže AquaBank® nejsou určeny pro skladování pitné vody.

2” kulový ventil 0671692 0671693

3” kulový ventil 0671712 0671713

2” kulový ventil + GSM 0671732 0671733

3” kulový ventil  + GSM 0671752 0671753

Kódy produktů Kódy produktů

2” kulový ventil 0282001 0280001 0670015 0670017

3” kulový ventil 0282002 0280002 0670035 0670037

2” kulový ventil  + GSM -

AgriMaster S® - jednoplášťové nádržeAgriMaster® - dvouplášťové nádrže

ObjemObjem 9 000 litrů22 000 litrů 15 000 litrů25 000 litrů 22 000 litrů 28 000 litrů

RozměryRozměry PrůměrPrůměr

VýškaVýška

2 300 mm2 480 mm 2 950 mm2 480 mm 2 480 mm 2 480 mm

2 900 mm5 710 mm 2 750 mm6 910 mm 4 990 mm 6 190 mm

0280016 0670055 0670057

3” kulový ventil  + GSM - 0280017 0670075 0670077

2” kulový ventil + plnicí potrubí - - 0670115 0670117

3” kulový ventil + plnicí potrubí - - 0670135 0670137

AquaBank® - jednoplášťové nádrže

2” kulový ventil 0600400 0672000 0672001 0672003

AquaBank® - jednoplášťové nádrže

Objem 15 000 litrů 20 000 litrů 22 000 litrů 28 000 litrů

Rozměry Průměr

Výška

2 950 mm 2 480 mm 2 480 mm 2 480 mm

2 750 mm 4 590 mm 4 990 mm 6 190 mm



1. Nainstalujte Kingspan 
Smart Monitoring.

2. Data jsou odeslána 
a uložena v zabezpečené 

databázi.

4. Díky rychlým a přehledným zprávám 
pomáhá zrychlit rozhodování a optimalizovat 

vaše podnikání.

3. K datům a zprávám 
máte přístup přes 

email, SMS, mobil, PC 
nebo API.

Energy Management Solutions
AdBlue® Storage & Dispensing

Smart Monitoring

BlueMaster®

Kompletní sortiment nádrží AdBlue® je dostupný
jak v jednoplášťovém, tak v dvouplášťovém provedení.

Smart Monitoring
Excelentní monitorovací systémy pro kontrolu stavu kapalin.

Varianty výbav pro nádrže BlueMaster® 9 000 - 28 000 litrů

Dvouplášťové nádrže
Objem: 22 000, 25 000 l 

›  Revizní víko na vnitřní i vnější nádrži
›  2” (nebo 3”) plnicí potrubí 
 s kulovým ventilem na pracovní úrovni 

(plast)
›  2” (nebo 3”) přívodní potrubí 
 s kulovým ventilem na pracovní úrovni 

(plast)
›  Ponorné čerpadlo
›  Signalizace pro případ přeplnění
› Detekce úniku a měření hladiny 

UniWatchmanRX

 

Jednoplášťové nádrže 
Objem: 9 000, 15 000, 22 000, 28 000 l

›  24” revizní víko
 (16” u 9 000 l nádrže)
› 2” spodní výpustné hrdlo  
 s kulovým ventilem z nerezové oceli
› 2” plnící potrubí z nerezové oceli 
 v nádržích 9 000 a 15 000 litrů
› Větrací otvor

Jednoplášťové nádrže 
Objem: 22 000, 28 000 l

›  24” revizní víko 
›  2” spodní výpustné hrdlo 
 s kulovým ventilem z nerezové oceli
›  Větrací otvor
› Plnicí potrubí na pracovní 
 úrovni  

Hladina AdBlue® je 
díky poloprůhledné 
barvě nádrže vždy 
viditelná.

9 000 l

15 000 l

22 000 l

25 000 l

22 000 l

28 000 l

Výběr modelu
Veškeré rozměry jsou přibližné. Rozměry se mohou vzhledem k různým výrobním procesům anebo podmínkám prostředí lišit.

Jak funguje 
Kingspan Connect:

Kingspan Connect 
Nákladově nejefektivnější platforma pro dálkovou telemetrii na světě.

Watchman® LT
Ultrazvukové bezkontaktní měření pro monitorování hladiny v nádrži

Vlastnosti:
› Nepřetržitý nebo manuální režim
› Funkce Plug & Play
› Teplotní kompenzace
› Úzký paprsek a krátké mrtvé pásmo
› Stupeň krytí IP68

› Odolný proti neoprávněné manipulaci 
 a robustní
› Stupeň krytí IP68
› PVDF uzávěr
› 99,8% přesnost i v drsných podmínkách

UniWatchmanRX

Univerzální přijímač, pokud potřebujete více než jen měření hladiny. 
UniWatchmanRX je standardní součástí všech specifikací nádrže v dvouplášťovém provedení

Vlastnosti:
› Alarm signalizující nízkou/vysokou hladinu kapaliny 
 se zvukovým upozorněním
›  Alarm úniku nebo odcizení se zvukovým a vizuálním 

výstrahou
›  Dva plně konfigurovatelné reléové výstupy 
 (až 240 V, 500 mA)
› Rozhraní RS232

› Bzučák (80 dB)
› Úroveň hladiny zobrazena v “Litrů”, “cm” a “%”
› Kompatibilita se všemi ultrazvukovými a tlakovými 

sondami
› Snadno ovladatelné menu obrazovky s průvodcem 

nastavení

WAPex®

Přesný telemetrický systém pro dálkové monitorování nádrže v GSM

Vlastnosti:
› Monitorování hladiny nádrže a stavu měřidla
› Rychlá instalace
› Přenos přes 2G/3G/4G

› Možnost GPS
› Robustní pouzdro
› Vodotěsný

2” kulový ventil 0673002 0673003

3” kulový ventil 0673012 0673013

2” kulový ventil + GSM 0673022 0673023

3” kulový ventil + GSM 0673032 0673033

Kódy produktů Kódy produktů

2” kulový ventil - 0280005 0670095 0670097

2” kulový ventil + plnicí potrubí - 0280018 0670165 0670167

BlueMaster®  - dvouplášťové nádrže

ObjemObjem 9 000 litrů22 000  litrů 15 000 litrů25 000 litrů 22 000 litrů 28 000 litrů

RozměryRozměry PrůměrPrůměr

VýškaVýška

2 300 mm2 480 mm 2 950 mm2 480 mm 2 480 mm 2 480 mm

2 900 mm5 710 mm 2 750 mm6 910 mm 4 990 mm 6 190 mm

BlueMaster® - jednoplášťové nádrže



Velká Británie
E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irsko
E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Nizozemsko
E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Švédsko
E: tank@kingspan.se
Tel: +47 22 02 19 20

Polsko
E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 4400

Nový Zéland
E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Severní Amerika
E: TalkToUs@kingspan.com

Francie
E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgie
E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Německo
E:   tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700
 

Česká republika 
E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555
 
Finsko
E:   tankinfo@kingspan.com
Tel: +353 (0) 42 979 5000

Norsko
E:   tank@kingspan.no
Tel: +22 02 19 20

Střední východ
E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Hlavní sídlo společnosti
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Velká Británie
Tel: +44 (0) 28 3836 4444 

Evropská kancelář
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
Polsko
Tel: +48 61 814 44 00 

Vynakládáme velké úsilí na to, abychom zajistili, že informace v tomto dokumentu jsou k datu jeho 
vydání přesné, ale díky průběžnému vývoji produktů se podrobnosti uvedené v tomto dokumentu 
mohou bez předchozího upozornění měnit. K získání aktuálních informací nebo technické 
dokumentace kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora. Všechna práva vyhrazena.

12.2019

Více o našich produktech a službách poskytovaných ve 
více než 40 zemích naleznete na internetových stránkách 
kingspanwaterandenergy.com. Informace o sortimentu 
velkoobjemových skladovacích nádrží z konkrétní oblasti získáte zde:

Kontakt


