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społeczności !

https://www.instagram.com/swimer.torun/
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https://www.facebook.com/swimer.torun
https://www.youtube.com/c/SWIMER-TANKS
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Swimer Agro Tank 22000 L - silny i solidny zbiornik!
Rozmowa z Mariuszem Pudzianowskim – ambasadorem produktów firmy SWIMER.

Mariusz, co u Ciebie i czy znany jest już termin kolejnej 
walki?

Wszystko dobrze, dziękuję. Na chwilę obecną nie ma jesz-
cze tak precyzyjnie określonego terminu walki, ale na 
pewno będzie to między październikiem a grudniem. To 
wszystko jest jeszcze dopracowywane, więc za kilka tygo-
dni będziemy mieli już precyzyjne daty.

Poza tym, że jesteś znanym i cenionym sportowcem, pro-
wadzisz także swoją firmę i masz własne gospodarstwo 
rolne. Powiedz jak wygląda Twój dzień i jak udaje Ci się to 
wszystko tak dobrze organizacyjnie łączyć?

Nie jest to proste. Dzień zaczynam od 5:20-5:30. Wstaję i 
robię 1,5h treningu. Oczywiście te osoby, które śledzą moje 
social media wiedzą mniej więcej jak to wszystko wygląda, 
a ci co nie wiedzą – niech odwiedzą mój profil i zobaczą. O 
7:00 przychodzę do firmy na wydanie kluczyków, dyspozy-
cji i zaczyna się 10h pracy do godziny 17:00. Po tym czasie 
zazwyczaj mam 1h-1,5h przerwy. Jest to czas na drzemkę, 
jakiś podwieczorek i zasuwam na salę treningową, gdzie 
spędzam kolejne 1,5h. Bardzo często, teraz w okresie let-
nim, zdarza się tak, że kończę trening koło godziny 21:00, 
a wtedy już słoneczko zachodzi i wiatru nie ma. Wsiadam 
więc na opryskiwacz i zaczyna się pryskanie, czyli parę 
tysięcy litrów oprysku do wypryskania. Potrafię jeździć na 
ciągniku do godziny 24:00 i tak kończy się mój dzień.

Naprawdę sporo masz tych obowiązków… Posiadasz zbior-
nik SWIMER AGRO TANK 22000L. Powiedz szczerze jesteś z 
niego zadowolony?

Tak, jestem z niego zadowolony. Bardzo dobrze się spraw-
dza. Ja akurat wykorzystuję go do wody. Teraz jest na 
jednym ogrodzie. Jest on ustawiony pod dużym dachem i 
woda opadowa z deszczu do niego spływa. A ja tą wodę, 
która z tego deszczu do tego zbiornika naleci, biorę do 
pryskania. Kiedy tej wody brakuje, bo tak się zdarza, do-
puszczam wodę ze stawu, aby woda w tym zbiorniku się 
ustała, była ciepła no i korzystam. Zbiornik jest więc do-
bry, solidny i przydatny.

Dlaczego zdecydowałeś się na wybór naszego zbiornika, 
a nie konkurencji? Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej 
ofercie?

Współpracuję z dobrymi firmami. Z firmą „xy”, która nie jest 
sprawdzona i robi jakiś przysłowiowy „bubel” - nie współ-
pracuję. No nie podpiszę się pod tym, bo nie mogę sobie na 
takie rzeczy pozwolić. SWIMER to sprawdzona firma. Macie 
bardzo dobre jakościowo zbiorniki, które się sprawdzają. 
Sam mam zbiornik do diesla, wody, wodnego roztworu 
mocznika, różne inne zbiorniki i skrzynki na samochody. 
Wszystko do tej pory bardzo dobrze prosperuje, sprawdza 
się, a jeżeli gdzieś coś się uszkodzi to szybko można to 
naprawić.

Jesteśmy polską firmą. Czy to dla Ciebie miało jakieś zna-
czenie w wyborze zbiornika?

Jestem przywiązany do polskich marek i w 90% współ-
pracuję z polskimi firmami. Z Wami mi się dobrze pracuje i 
produkty też macie dobre. Kolejnym zbiornikiem, który do-
łączy do mojej kolekcji – będzie mobilny zbiornik do oleju 
napędowego - mobi 5S 400L. 

To fajnie, że jesteś naszym zadowolonym klientem. Masz 
już tyle sukcesów na koncie, powiedz na koniec czego mo-
żemy Tobie życzyć?

Przede wszystkim chcę tylko spokoju. Nic więcej w życiu 
nie jest mi potrzebne. Finanse są, nie narzekam. Praca jest, 
była i będzie. Jeżeli ktoś chce pracować - to na pewno 
będzie. Życzcie mi przede wszystkim spokoju i zdrowia, a 
na resztę sobie sam zapracuję.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.



Koszt dostawy: 1300 zł netto / 1 szt

Jednopłaszczowy zbiornik do nawozów płynnych 

SWIMER AGRO TANK 22000
Z SYSTEMEM LIPREMOS® SONIC PRO GPRS/GNSS 
+ aplikacja WEB
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właz
rewizyjny 704 mm

rura zalewowa 2’’
ze złączem

 typu STORZ

odpowietrznik

pobór dolny 2’’
z zaworem kulowym

i złączem typu STORZ

sonar
LIPREMOS®

SONIC PRO

S O N I C

SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZY   
STANÓW MAGAZYNOWYCH W ZBIORNIKACH
Precyzyjny pomiar poziomu i temperatury cieczy

N
OW

OŚCI!

24 969,00 zł brutto20 300 zł netto

16400 zł  netto

20 172,00 zł brutto

Więcej na stronie 33.

zasilany bateryjnie (łatwa wymiana baterii)

dane w chmurze (aplikacja WEB i aplikacja mobilna) 

pomiar z dokładnością do 2mm

monitorowanie zbiorników do 12m wysokości

dokładna lokalizacja zbiornika (GNSS)

termometr mierzący temperaturę płynu

wyposażony w akcelerometr – zabezpiecza przed sabotażem, 

ułatwia poprawny montaż zapewniający dokładność pomiary

jedyny skuteczny na rynku alarm antykradzieżowy

możliwość podłączenia parametrycznego czujnika przecieku
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właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

nadbudowa 
przedłużająca 

0,5m*

nadbudowa 
przedłużająca 

0,5m*

filtr 
  koszowy

filtr 
  koszowy

sonar
LIPREMOS®

SONIC PRO

sonar
LIPREMOS®

SONIC PRO

   * możliwość przedłużenia co 0,5m za dopłatą

   * możliwość przedłużenia co 0,5m za dopłatą

Więcej na stronie 19.

Koszt dostawy 6000l: 400 zł netto / 1 szt.  |   30000l: 3000 zł netto / 1 szt. 
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Zbiorniki podziemne najazdowe z laminatu poliestrowo-szklanego 

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA
DO WODY DESZCZOWEJ  | Nr kat.: SW-4193511

Zbiorniki podziemne z polietylenu 

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line PE
DO WODY DESZCZOWEJ | Nr kat.: SW-41434111

54 735,00 zł brutto44 500 zł netto

39160 zł  netto

48 166,80 zł brutto

Zbiorniki wyprodukowane są z laminatu polie-
strowo-szklanego o kształcie kołowym. Ściany  
o minimalnej grubości 6mm. Przeznaczone są do 
okresowego magazynowania wody deszczowej, 
ścieków bytowo - gospodarczych, sanitarnych  
i komunalnych.

Na zbiornikach SWIMER WATER TANK Horizontal 
-Line LA dopuszczalny jest ruch osób pieszych. 
Zbiorniki te wytrzymują ruch kołowy o wadze 
nacisku do 1,2 tony i mogą być posadowione  
w gruncie na głębokości do 1m.

Dostępne pojemności: 8000, 10000, 14000, 18000, 
22000, 26000 I 30000 litrów.

BASIC

BASIC

OPCJE

OPCJE

Zbiorniki podziemne z polietylenu SWIMER WATER 
TANK Horizontal-Line PE to doskonałe rozwiązanie 
dla tych, którzy planują gromadzić wodę deszczo-
wą. 

Woda deszczowa, z niską zawartością wapnia, 
jest idealna do podlewania roślin. Taka woda 
sprawdzi się również w pracach ogrodowych, 
podczas mycia pojazdów osobowych czy rolni-
czych oraz przy innych czynnościach, które nie 
wymagają użycia wody pitnej. 

Korzystanie z wody deszczowej pozwoli zmniej-
szyć zużycie wody wodociągowej, co w efekcie 
prowadzi do dużych oszczędności. 

Dostępne pojemności: 3000, 6000 litrów

ZBIORNIK
NAJAZDOWY !

7 134,00 zł brutto5 800 zł netto

5100 zł  netto

6 273,00 zł brutto

10
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Dystrybutor płynu do spryskiwaczy 

CUBE4SHINE

Kompleksowa obsługa Klienta  
na Twojej stacji benzynowej  
lub myjni!

25000 zł  netto

30 750,00 zł brutto

•  Rozwiązanie proekologiczne – nalewa się tylko tyle pły-
nu, ile jest potrzebne i nie generuje dodatkowych śmieci 
w postaci jednorazowych plastikowych opakowań, 

•  Odporność na warunki atmosferyczne - obudowa ze 
stali nierdzewnej gwarantuje wysoką odporność na 
zmieniające się warunki atmosferyczne,

•  Prosty i czysty sposób nalania płynu – dzięki pistole-
towi dolanie płynu, do umieszczonego w trudno dostęp-
nym miejscu zbiornika w samochodzie, jest wygodne.

•  Zwiększenie atrakcyjności stacji benzynowej lub myjni 
poprzez zwiększenie gamy dostarczanych usług, 

•  Możliwość personalizacji dystrybutora i dostosowania 
do identyfikacji wizualnej Twojej marki.

ZALETY DYSTRYBUTORA PŁYNU DO SPRYSKIWACZY:

Dzięki dystrybutorowi CUBE4SHINE samodzielnie 

dolejesz dokładnie tyle płynu ile potrzebujesz!

wąż  
dystrybucyjny

sterownik 
z wyświetla-

czem

pompa 
o wydajności 
ok. 10l./min.

pistolet
automatyczny

WYPOSAŻENIE:

•  Gwarancja - 1 rok na układ do płynu do spryskiwaczy.

•  Cena zawiera koszt dostawy do wybranej lokalizacji.

•  Zapewnienie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie oraz 
   rozładunek dystrybutora leżą po stronie zamawiającego.  
   Do rozładunku niezbędny jest wózek widłowy. 

INFORMACJE DODATKOWE:
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Zbiorniki do oleju opalowego 

SWIMER HEATING OIL TANK 

SWIMER HEATING OIL TANK 
Zbiorniki SWIMER HEATING OIL TANK to wygodny, prak-
tyczny i bezpieczny sposób na przechowywanie ole-
ju opałowego. Zbiorniki te są niezwykle odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe oraz 
promieniowanie UV.

Znajdą one zastosowanie w budynkach, które wyko-
rzystują olej opałowy do ogrzewania (zarówno w za-
kładach przemysłowych, jak i domach prywatnych).

Ogromną zaletą zbiorników SWIMER HEATING OIL TANK 
jest możliwość ich instalacji na zewnątrz oraz we-
wnątrz budynku. 

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki jednopłaszczo-
we oraz dwupłaszczowe o pojemnościach od 1500 do 
10000 L. Istnieje możliwość łączenia zbiorników do ole-
ju opałowego.
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N
OW

OŚCI!Polecamy wersję premium 
SWIMER HEATING OIL TANK 

z dużą szafą dystrybucyjną!

GWARANCJA
Szczelność zbiornika: 5 lat   |   Akcesoria: 24 miesiące

GWARANCJA
Szczelność zbiornika: 10 lat   |   Akcesoria: 24 miesiące

Zbiorniki jednopłaszczowe
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Zbiorniki dwupłaszczowe

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA POJEMNOŚĆ WYMIARY
(wys. x szer. /Φ x dł.)

WYSOKOŚĆ
WLEWU BODY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Nr kat. BASIC OUT
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Nr kat. BASIC IN

Basic

1500 L 1562 x 1213 mm 150cm  Eco-Line      SW-90111119      SW-90111120

2500 L 1652 x 1552 mm 150cm  Eco-Line      SW-90211119      SW-90211120

5O00 L 1652 x 2182 mm 150 cm  Eco-Line      SW-90411119      SW-90411120

2500 L 1650 x 1400 x 1800 mm 160cm  Comfort-Line      SW-90231119      SW-90231120

3500 L 1690 x 1820 mm 170cm  Comfort-Line      SW-90331119      SW-90331120

5O00 L 1800 x 2130 mm 170 cm  Comfort-Line      SW-90431119      SW-90431120

7500 L 2120 x 2360 mm 207 cm  Comfort-Line      SW-90531119      SW-90531120

10O00 L 2710 x 2360 mm 267 cm  Comfort-Line      SW-90631119      SW-90631120

WERSJA POJEMNOŚĆ WYMIARY
(wys. x szer. /Φ x dł.)

WYSOKOŚĆ
WLEWU BODY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Nr kat. BASIC OUT
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Nr kat. BASIC IN

 Basic

1500 L 1950 x 1358 mm 150cm  Eco-Line      SW-90122119     SW-90122120

2500 L 1990 x 1708 mm 150cm  Eco-Line      SW-90222119     SW-90222120

5O00 L 2060 x 2318 mm 150 cm  Eco-Line      SW-90422119     SW-90422120

2500 L 1800 x 1500 x 2540 mm 160cm  Comfort-Line      SW-90242119     SW-90242120

3500 L 2100 x 2130 mm 170cm  Comfort-Line      SW-90332119     SW-90332120

5O00 L 2100 x 2360 mm 170 cm  Comfort-Line      SW-90432119     SW-90432120

7500 L 2500 x 2550 mm 207 cm  Comfort-Line      SW-90532119     SW-90532120

10O00 L 3000 x 2550 mm 267 cm  Comfort-Line      SW-90632119     SW-90632120

Więcej na stronach 28-29.
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pobór dolny 2’’
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
704 mm

właz
rewizyjny
500 mm

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
704 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik

odpowietrznik

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

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

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 15000
FUJP BASIC | Nr kat.: SW-313311

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

zegarowy
wskaźnik
poziomu

8 850 zł  netto

10 885,50 zł brutto

12 361,50 zł brutto

15000 zł  netto

18 450,00 zł brutto

23 247,00 zł brutto18 900 zł netto

10 050 zł netto

3400mm

2
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0
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m

22,0 m
POJEMNOŚĆ

3

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER AGRO TANK 20000
FUJP BASIC | Nr kat.: SW-308311

14 500 zł  netto

17 835,00 zł brutto

22 447,50 zł brutto18 250 zł netto

Koszt dostawy 22000 i 20000 l: 1300 zł netto / 1 szt.  |   15000 l: 750 zł netto / 1 szt.
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8350 zł  netto

10 270,50 zł brutto

11 685,00 zł brutto9 500 zł netto

Jednopłaszczowy zbiornik 

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

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik zegarowy
wskaźnik
poziomu

2550mm

28
3

3
m

m

Jednopłaszczowy zbiornik 

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

8700 zł  netto

10 701,00 zł brutto

12 177,00 zł brutto9 900 zł netto

12,5 m
POJEMNOŚĆ

3

pobór dolny 2’’
z zaworem
kulowym
i złączem 

typu STORZ

właz
rewizyjny
440 mm

rura 
zalewowa 2’’

ze złączem 
typu STORZ

odpowietrznik zegarowy
wskaźnik
poziomu

10,0 m
POJEMNOŚĆ

3

3790 zł  netto

4 661,70 zł brutto1100 zł  netto

1 353,00 zł brutto 1870 zł  netto

2 300,10 zł brutto

POMPA  
ZANURZENIOWA

ZESTAW 
ŁĄCZENIOWY

LINIA 
NAPEŁNIAJĄCA

Koszt dostawy zbiornika: 750 zł netto / 1 szt.
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Rata 1 2004,90 zł

Rata 2 2004,90 zł

Rata 3 2004,90 zł

Rata 4 2004,90 zł

Rata 5 2004,90 zł

Rata 6 2004,90 zł

Rata 7 2004,90 zł

Rata 8 2004,90 zł

Rata 9 2004,90 zł

   Rata 10 2004,90 zł

KOSZT ZBIORNIKA 20 049,00 zł

*Cena brutto uwzględnia koszt dostawy brutto

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 kredytowanych kosztów) 

20 049,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 20 049,00 zł, oprocentowanie stałe/zmienne 0,00%, całkowity koszt kredytu 

0,00 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 0,00 zł), 10 miesięcznych rat równych w wysokości 2004,90 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 19.09.2022 r. 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 19.09.2022r.

15000 zł  netto

18 450,00 zł brutto

Koszt dostawy: 1300 zł netto / 1 szt.
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Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

wPŁYNIE 
NA URODZAJ
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3000 mm
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spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

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

10 000 zł  netto

12 300,00 zł brutto

13 960,50 zł brutto11 350 zł netto

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3

2550 mm

3
29

3
m

m

spust dolny 2’’
z zaworem
kulowym

i złączem typu 
STORZ

właz
rewizyjny
500 mm

króciec
wlewowy 2’
zakończony

złączem typu
STORZ

odpowietrznik

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 15000
FUJP | Nr kat.: SW-4133111

7950 zł  netto

9 778,50 zł brutto

11 131,50 zł brutto9 050 zł netto

dostępne kolory:
W cenie promocyjnej biały

czarny

15,0 m
POJEMNOŚĆ

3

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 22000
FUJP | Nr kat.: SW-4783111

3400 mm

2
79

0
 m

m

22,0 m3

10 950 zł  netto

13 468,00 zł brutto

15 313,00 zł brutto12 450 zł netto

Koszt dostawy 22000 i 20000 l: 1300 zł netto / 1 szt.  |   15000 l: 750 zł netto / 1 szt.

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
704 mm

10
LAT
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N
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biały

szary

czarny

ciemnoniebieski

niebieski

zielony

żółty

pomarańczowy

czerwony

Wybierz 
swój kolor 
zbiornika na wodę!1855 mm

940 m
m

94
0 

m
m

3060 mm

2
29

3
 m

m

2
25

0
 m

m

Koszt dostawy 3000 l: 400 zł netto / 1 szt.  |   5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 3000 Slim Line
BASIC | Nr kat.: SW-473321

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER WATER TANK 5000 Slim Line
BASIC | Nr kat.: SW-404321

5
LAT
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7300 zł  netto

8 979,00 zł brutto

10 247,50 zł brutto8 250 zł netto

5600 zł  netto

6 888,00 zł brutto

7 810,50 zł brutto6 350 zł netto

3,0 m
POJEMNOŚĆ

3

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

pompa 
zanurzeniowa

230V
100 L/min

pompa 
zanurzeniowa

230V
100 L/min

kranik  
z zaworem 

kulowym 3/4 ”

kranik 
z zaworem 

kulowym 3/4”

spust dolny 3/4’’
z zaworem
kulowym

spust dolny 3/4’’
z zaworem
kulowym

awaryjny
wyłącznik 
zasilania

awaryjny
wyłącznik 
zasilania

właz
rewizyjny
500 mm

właz
rewizyjny
500 mm

zbieracz 
wody

zbieracz 
wody

odpowietrznik

odpowietrznik

Water Tank
slim line



AKTYWATOR GLEBOWY
HumiCalc 4.0

Siła czterech 
składników

 Wykazuje szybkie działanie odkwaszające
 Poprawia parametry fizykochemiczne gleby
 Przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie

DOŁĄCZ DO NAS!GDZIE KUPIĆ?
W firmowych  
punktach handlowych  
oraz u przedstawicieli osadkowski.pl
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Zbiornik podziemny z polietylenu 

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line PE 3000 L
DO WODY DESZCZOWEJ 3000 L | Nr kat.: SW-4733411

4 674,00 zł brutto3 800 zł netto

3350 zł  netto

4 120,50 zł brutto

Zbiornik podziemny najazdowy z laminatu poliestrowo-szklanego 

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA 22000 L
DO WODY DESZCZOWEJ  | Nr kat.: SW-4783511

ZBIORNIK
NAJAZDOWY !

właz
rewizyjny
600 mm

nadbudowa 
przedłużająca 

0,5m*

BASIC

właz
rewizyjny
600 mm

nadbudowa 
przedłużająca 

0,5m*

BASIC

Wyposażenie OPCJONALNE 
zbiorników Horizontal-Line PE i LA

filtr 
koszowy

sonar
LIPREMOS®
SONIC PRO

pompa
zanurzeniowa

Koszt dostawy 3000l: 400 zł netto / 1 szt.  |   22000l: 2000 zł netto / 1 szt. 

42 435,00 zł brutto34 500 zł netto

30 360 zł  netto

37 342,80 zł brutto
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Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER mobi 5S 200 Blue
BASIC | Nr kat.: SW-2553011

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER mobi 5S 400 Blue
CLASSIC | Nr kat.: SW-2693014

wąż
dystrybucyjny

4 m

pompa AdBlue®

z kablem  
zasilającym 2m

   pokrywa 
zamykana na klucz 

   z siłownikami 
pneumatycznymi

pistolet
automatyczny

odpowietrznik

wąż
dystrybucyjny

6 m

pompa AdBlue®

z kablem  
zasilającym 2m

   pokrywa 
zamykana na klucz 

   z siłownikami 
pneumatycznymi

pistolet
automatyczny

odpowietrznik

licznik  
cyfrowy 

FMT CLASSIC

5450 zł  netto

6 703,50 zł brutto

7 626,00 zł brutto6 200 zł netto

BASIC

4400 zł  netto

5 412,00 zł brutto

6 150,00 zł brutto5 000 zł netto

800 mm

72
0

m
m

72
0

m
m

600
m

m

200L
POJEMNOŚĆ

1 200 mm

800
m

m3
400L

POJEMNOŚĆ

5
LAT
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Ad
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ue
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AdBlue

Jednopłaszczowy zbiornik 

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

zegarowy
wskaźnik
poziomu

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

odpowietrznik pompa 
membranowa

230 V max  
34 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

2 182mm

16
5

2
m

m

Jednopłaszczowy zbiornik z szafą dystrybucyjną 

SWIMER BLUE TANK 5000
ELJPS OPTIMUM | Nr kat.: SW-204213

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

odpowietrznik pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

6450 zł  netto

7 933,50 zł brutto

8 979,00 zł brutto7 300 zł netto

Jednopłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 2500
ELJP OPTIMUM | Nr kat.: SW-202113

zegarowy
wskaźnik
poziomu

wąż
dystrybucyjny

6 m

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet
automatyczny

odpowietrznik pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

5
LAT
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1 213mm

15
6

2
m

m

3550 zł  netto

4 366,50 zł brutto

4 982,00 zł brutto4 050 zł netto

Z POMPĄ 

MEMBRANOWĄ!

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

1 552mm
16

5
2

m
m

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

4300 zł  netto

5 289,00 zł brutto

6 027,00 zł brutto4 900 zł netto

Z POMPĄ 

ZANURZENIOWĄ!

Koszt dostawy 1500 l i 2500 l: 400 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 
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1 708mm

19
9

0
m

m

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

filtr
siatkowy

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

licznik
cyfrowy

odpowietrznik

wąż 
dystrybucyjny

6 m

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

8200 zł  netto

10 086,00 zł brutto

11 439,00 zł brutto9 300 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

1358mm

19
5

0
m

m

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3

zegarowy
wskaźnik
poziomu

pistolet
automatyczny

właz
rewizyjny
440 mm

odpowietrznik

wąż 
dystrybucyjny

6 m

pompa 
zanurzeniowa

230 V max  
35 l/min

awaryjny
wyłącznik
zasilania

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 1500
ELDPS BASIC | Nr kat.: SW-201221

5750 zł  netto

7 072,50 zł brutto

7 995,00 zł brutto6 500 zł netto

2360mm

2
10

0
m

m

3 100mm

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER BLUE TANK 5000
FUDPS EXCLUSIVE | Nr kat.: SW-204425

20150 zł  netto

24 784,50 zł brutto

28 167,00 zł brutto22 900 zł netto

Koszt dostawy 1500 l i 2500 l: 400 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 

pompa 
zanurzeniowa 

230 V 
max 35 l/min

odpowietrznikwlew 2’’
z suchozłączem

TODO

właz
rewizyjny
600 mm

wentylator
wyciągowy
zbiornika

system
pomiaru 
poziomu

LIPREMOS

pistolet 
automatyczny

wąż 
dystrybucyjny

6 m

uchwyt
wł./wył.
pompę

awaryjny
wyłącznik
zasilania

licznik
cyfrowy

PPC-600

izolacja
termiczna

ogrzewanie
szafy

dystrybucyjnej
- nadmuch

ogrzewanie 
zbiornika 

- nadmuch

filtr
siatkowy

Ad
Bl

ue

10
LAT
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N
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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

STANDARDOWE:

WYPOSAŻENIE 
KONTENERÓW

OPCJONALNE:

filtr
AdBlue

PIUSI 3D

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

3,0 m
POJEMNOŚĆ

3

1,5 m
POJEMNOŚĆ

3Kontener z płyt warstwowych

SWIMER Blue Force One® 
1500 L

SPC  

Kontener z płyt warstwowych

SWIMER Blue Force One® 
3000 L
SPC  

Kontener z laminatu z izolacją
SWIMER Blue Force One® 

5000 L
SLIC 

Koszt dostawy kontenera: 1300 zł netto / 1 szt. 

45 500 zł  netto

55 965,00 zł brutto

63 960,00 zł brutto52 000 zł netto

48400 zł  netto

59 532,00 zł brutto

67 650,00 zł brutto55 000 zł netto

76560 zł  netto

94 168,80 zł brutto

107 010,00 zł brutto87 000 zł netto

Zbiorniki kontenerowe 

Blue Force One® MID z izolacją
do AdBlue®

dwa  
niezależne 

recesy

ADAST DUO 
- dwa pistolety

w jednym 
recesie

sonda 
OPW/GVR
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Jednopłaszczowy zbiornik przenośny 

SWIMER mobi 5S 200
BASIC | Nr kat.: SW-1553011

Jednopłaszczowy zbiornik przenośny  

SWIMER mobi 5S 400
CLASSIC | Nr kat.: SW-1693014

3
400L

POJEMNOŚĆ

3 150 zł  netto

3 874,50 zł brutto

4 366, 50 zł brutto3 550 zł netto

200L
POJEMNOŚĆ

Jednopłaszczowy zbiornik do oleju napędowego i AdBlue® 

SWIMER mobi 5S Duo 450
CLASSIC | Nr kat.: SW-8743014

ON
AdBlue®

2 100 zł  netto

2 583,00 zł brutto

2 952,00 zł brutto2 400 zł netto

410 L
POJEMNOŚĆ

Diesel

40 L
POJEMNOŚĆ

AdBlue®

3
450L

POJEMNOŚĆ

6450 zł  netto

7 933,50 zł brutto

8 979,00 zł brutto7 300 zł netto

1)   Występuje tylko w serii mobi 5S Blue.
2)  W serii mobi 5S Blue występują 2 pistolety automatyczne.
3)   Występuje w wersji Classic wszystkich serii mobi 5S.

5
LAT
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dwa węże
dystrybucyjne

2x4m

pompa AdBlue®

z kablem  
zasilającym 2m

pistolet
automatyczny

pokrywa 
zamykana  
na klucz

wlew  
z odpowietrz-

nikiem

filtr paliwa
siatkowy

przewód ssawny  
z zaworem
zwrotnym

pompa do ON
PIUSI  12V 
50L/min

zegarowy  
wskaźnik  

poziomu paliwa

przepływomierz 
cyfrowy 
FMT (ON)

1) 2) 3)

Ol
ej

 n
ap

ęd
ow

y



www.swimer.pl                                                                                                                                                    25

17200 zł  netto

21 156,00 zł brutto

24 046,50 zł brutto19 550 zł netto

23700 zł  netto

29 151,00 zł brutto

33 148,50 zł brutto26 950 zł netto

12600 zł  netto

15 498,00 zł brutto

17 589,00 zł brutto14 300 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik stalowy 

mobiSTEEL 1000 L
BASIC | Nr kat.: SW-171202

Dwupłaszczowy zbiornik stalowy 

mobiSTEEL 3000 L
BASIC | Nr kat.: SW-173202

Dwupłaszczowy zbiornik stalowy 

mobiSTEEL 2000 L
BASIC | Nr kat.: SW-172202

5
LAT
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Olej napędow
y

2,0 m
POJEMNOŚĆ

3

3,0 m
POJEMNOŚĆ

3

1,0 m
POJEMNOŚĆ

3

wskaźnik 
poziomu 

napełnienia

zamykana 
pokrywa

przewód ssący  
G 3/4’’  

agregatu

przewód  
powrotny  

G 1/2’’  
z agregatu

sonda  
przepełnienia

odpowietrznik

uniwersalne 
nakładki 

mocujące  
dla szekli

przewód ssący 
G 1’’ dla pompy 

z zaworem 
kulowym

złącze  
do cysterny 

samochodowej

wskaźnik 
poziomu 

napełnienia

zamykana 
pokrywa

przewód ssący  
G 3/4’’  

agregatu

przewód  
powrotny  

G 1/2’’  
z agregatu

sonda  
przepełnienia

odpowietrznik

uniwersalne 
nakładki 

mocujące  
dla szekli

przewód ssący 
G 1’’ dla pompy 

z zaworem 
kulowym

złącze  
do cysterny 

samochodowej

wskaźnik 
poziomu 

napełnienia

zamykana 
pokrywa

przewód ssący  
G 3/4’’  

agregatu

przewód  
powrotny  

G 1/2’’  
z agregatu

sonda  
przepełnienia

odpowietrznik

uniwersalne 
nakładki 

mocujące  
dla szekli

przewód ssący 
G 1’’ dla pompy 

z zaworem 
kulowym

złącze  
do cysterny 

samochodowej

Koszt dostawy: 650 zł netto / 1 szt. 



26                                                                                                                                                      +48 733 667 798Koszt dostawy 1500 l i 2500 l: 400 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 
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zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
440 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 56 l/min

filtr paliwa
10 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

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

7500 zł  netto

9 225,00 zł brutto

10 455,00 zł brutto8 500 zł netto

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

1 708mm

19
9

0
m

m

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

9000 zł  netto

11 070,00 zł brutto

12 607,50 zł brutto10 250 zł netto

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

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

2 318mm

2
0

6
0

m
m

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

10450 zł  netto

12 853,50 zł brutto

16 051,50 zł brutto13 050 zł netto

czujnik
przecieku

czujnik
niskiego
poziomu

zegarowy  
wskaźnik  
poziomu

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

koło
zwijakowe

automatyczne

uchwyt
wł./wył.
pompę

wąż 
dystrybucyjny

wzmacniany 6 m

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

10
LAT
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wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

właz
rewizyjny
440 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

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

10800 zł  netto

13 284,00 zł brutto

15 067,50 zł brutto12 250 zł netto

1 500mm

18
0

0
m

m

2540mm

2,5 m
POJEMNOŚĆ

3

Olej napędow
y

wskaźnik  
poziomu

ultradźwiękowy
z czujnikiem

przecieku

właz
rewizyjny
600 mm

pistolet 
automatyczny

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

uchwyt
wł./wył.
pompę

pompa 
łopatkowa 230 V 

max 72 l/min

filtr paliwa
szklany
5 mic.

odpowietrznik awaryjny
wyłącznik
zasilania

czujnik
niskiego
poziomu

wąż 
dystrybucyjny 

6 m

licznik
cyfrowy

PPC-600

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

2360mm

2
10

0
m

m

3 100mm

12900 zł  netto

15 867,00 zł brutto

18 511,50 zł brutto15 050 zł netto

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

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

Dwupłaszczowy zbiornik 

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

2 360 mm

2
10

0
m

m

3 100mm
12000 zł  netto

14 760,00 zł brutto

17 158,50 zł brutto13 950zł netto

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

Koszt dostawy 2500 l: 400 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 

10
LAT

 

GW
ARANCJA

N

A Z B I O R NIK
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2 550mm
3

0
0

0
m

m

10,0 m3

Koszt dostawy 10000 l: 750 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER HEATING OIL TANK 10000 
FUDP | BASIC OUT | Nr kat.: SW-90632119

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER HEATING OIL TANK 5000 
ELDPS | BASIC OUT | Nr kat.: SW-90632119

Dwupłaszczowy zbiornik 

SWIMER HEATING OIL TANK 5000 
FUDP | BASIC OUT | Nr kat.: SW-90632119

2 318mm

2
0

6
0

m
m

5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

10
LAT

 

GW
ARANCJA

N

A Z B I O R NIK

15050 zł  netto

18 511,50 zł brutto

21 033,00 zł brutto17 100 zł netto

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

ultradźwiekowy
wskaźnik  
poziomu

zegarowy 
wskaźnik
poziomu
paliwa

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym

właz
rewizyjny
600 mm

właz
rewizyjny
600 mm

odpowietrznik 
(właz)

odpowietrznik 
(właz)

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

ultradźw.
wskaźnik  
poziomu

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym

właz
rewizyjny
600 mm

odpowietrznik 
(właz)

wlew 2’’
z eurozłączem 

vk50

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

czujnik 
przecieku

czujnik 
przecieku

czujnik 
przecieku

2360mm

2
10

0
m

m

5,0 m3

11250 zł  netto

13 837,50 zł brutto

15 744,00 zł brutto12 800 zł netto

7400 zł  netto

9 102,00 zł brutto

12 792,00 zł brutto10 400 zł netto
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Olej opałow
y

2 130mm

18
0

0
m

m

5,0 m3

2 700 zł  netto

3 321,00 zł brutto

3 813,00 zł brutto3 100 zł netto

5300 zł  netto

6 519,00 zł brutto

7 380,00 zł brutto6 000 zł netto

Koszt dostawy 1500 - 2500 l: 400 zł netto / 1 szt.   |   Koszt dostawy 5000 l: 650 zł netto / 1 szt. 

1 213 mm

15
6

2 
m

m

1,5 m 3

Jednopłaszczowy zbiornik do instalowania wewnątrz budynku 

SWIMER HEATING OIL TANK 1500  
ELJP | BASIC IN | Nr kat.: SW-90111120

Jednopłaszczowy zbiornik do instalowania wewnątrz budynku 

SWIMER HEATING OIL TANK 5000  
FUJP | BASIC IN | Nr kat.: SW-90431120

Jednopłaszczowy zbiornik do instalowania wewnątrz budynku 

SWIMER HEATING OIL TANK 2500  
FUJP | BASIC IN | Nr kat.: SW-90231120

16
5

0
 m

m

1800 mm

2,5 m3

1400 m
m

3 700 zł  netto

4 551,00 zł brutto

5 166,00 zł brutto4 200 zł netto

5
LAT

 

GW
ARANCJA

N

A Z B I O R NIK

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

właz
rewizyjny
440 mm

króciec 2’’ 
pod

odpowietrznik

króciec 2’’ 
pod

odpowietrznik

króciec 2’’ 
pod

odpowietrznik

króciec 
wlewowy 2’’ 
gwintowany

króciec 
wlewowy 2’’ 
gwintowany

króciec 
wlewowy 2’’ 
gwintowany

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

czujnik 
max. 

poziomu 
paliwa

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

zabezpieczenie
przed

przepełnieniem

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 

- POBÓR

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

króciec  3/4’’ 
gwintowany 
- POWRÓT

zegarowy 
wskaźnik
poziomu
paliwa

zegarowy 
wskaźnik
poziomu
paliwa

zegarowy 
wskaźnik
poziomu
paliwa

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym

wąż ssawny  
z filtrem siatk. 

i zaworem
zwrotnym
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Pojemnik uniwersalny 

mobiBOXX 300L
Nr kat.: SW-76333110

Koszt dostawy: 150 zł netto / 1 szt.  

1 200 mm

1710 mm

5
5

0
 m

m

5
5

0
 m

m

650 m
m

600 m
m

Pojemnik uniwersalny 

mobiBOXX 450L
Nr kat.: SW-76433110

300L

450L

1414,50 zł brutto1 150 zł netto*

990 zł  netto*

1 217,70 zł brutto

1 850 zł  netto

2 275,50 zł brutto

2 583,00 zł brutto2 100 zł netto

POJEMNIK
I ŁAWKA ! 2 w 1

 

2
LATA

GW
ARANCJA
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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 
metodą formowania rotacyjnego, dzięki 
czemu są bardzo odporne na odkształce- 
nia i uszkodzenia mechaniczne. 

Polietylen zapewnia pełną odporność 
na działanie czynników chemicznych  
tj. związki chlorku oraz zmiennych warun- 
ków atmosferycznych. 

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja  
pozwala na łatwe napełnianie i opróżnianie 
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)

Separatory drogow
e

Separatory drogow
e
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SWIMER SERWIS

Profesjonalny serwis  
Doradztwo i obsługa Klienta

Serwisanci firmy Swimer zostali przeszkoleni przez 
naszych partnerów biznesowych oraz posiadają 
wieloletnie doświadczenie praktyczne, które umoż-
liwia im bezbłędnie zlokalizować i  usunąć usterkę 
każdego typu.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ SERWISOWA OBEJMUJE:

uruchomienie, rozbudowę i modernizację zbiorników 
wszystkich producentów

sprzedaż części eksploatacyjnych i wymiennych

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

przeglądy i konserwacje

szkolenia i doradztwo techniczne

SERWIS
+48 56 681 47 10
+48 574 191 332
+48 574 521 375
+48 537 755 506
serwis@swimer.pl

Wyposażenie zbiorników 

SYSTEM MONITORINGU DOZOWANIA PŁYNÓW 
SMDP OPTIMUM CLOUD

OPTIMUM
C L O U D

7300 zł  netto

8 979,00 zł brutto

SMDP Optimum to wersja systemu przeznaczona 
do pracy w obrębie jednej firmy. Powstała na 
potrzeby klientów szukających kompromisu 
między funkcjonalnością wersji Professional,  
a ceną wersji Basic. 

Sterowniki stanowiskowe KDP-100 w wersji 
Optimum wymieniają między sobą informacje 
i wymagają stałego połączenia z aplikacją PC 
ARCCAN SMDP OPTIMUM. W programie można 
zdefiniować maksymalnie 5 sterowników 
stanowiskowych. 

Oprogramowanie w chmurze:

bezobsługowe  
gwarantujące bezpieczeństwo danych 
codzienne kopie zapasowe  
zawsze najnowsze aktualizacje

Se
rw

is
 i 

ak
ce

so
ri

a



www.swimer.pl                                                                                                                                                    33

PRECYZYJNY SYSTEM POMIARU POZIOMU CIECZY

LIPREMOS SONIC PRO GPRS/GNSS  
+ aplikacja WEB

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu! 

LIPREMOS SONIC PRO ISM

LIPREMOS SONIC PRO RS232/RS485 

zasilany bateryjnie (łatwa wymiana baterii)

dane w chmurze (aplikacja WEB i aplikacja mobilna) 

pomiar z dokładnością do 2mm

monitorowanie zbiorników do 12m wysokości

dokładna lokalizacja zbiornika (GNSS)

termometr mierzący temperaturę płynu

wyposażony w akcelerometr – zabezpiecza przed sabotażem, 

ułatwia poprawny montaż zapewniający dokładność pomiary

jedyny skuteczny na rynku alarm antykradzieżowy

możliwość podłączenia parametrycznego czujnika przecieku

zasilany bateryjnie (łatwa wymiana baterii)

jeden odbiornik z wyświetlaczem LCD obsługujący 

do 16 kanałów

komunikacja z odbiornikiem do 1000m w otwartej przestrzeni

monitorowanie zbiorników do 12m wysokości

termometr mierzący temperaturę płynu

pomiar z dokładnością do 2mm

wyposażony w akcelerometr – zabezpiecza przed sabotażem, 

ułatwia poprawny montaż zapewniający dokładność pomiary

jedyny skuteczny na rynku alarm antykradzieżowy

możliwość podłączenia parametrycznego czujnika przecieku

możliwość podłączenia sterownika PLI-100L (wyświetlacz LCD)

zasilanie 230V

działa do 4 kanałów

termometr mierzący temperaturę płynu

pomiar z dokładnością do 2mm

monitorowanie zbiorników do 12m wysokości

wyposażony w akcelerometr – zabezpiecza przed sabotażem, 

ułatwia poprawny montaż zapewniający dokładność pomiary

jedyny skuteczny na rynku alarm antykradzieżowy

możliwość podłączenia parametrycznego czujnika przecieku

S O N I C

Serw
is i akcesoria
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Pakiety serwisowe 
OPTIMUM I PREMIUM

Pakiet serwisowy OPTIMUM

Pakiet serwisowy PREMIUM

kalibrację przepływomierza

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

wymianę baterii (w przepływomierzach zasilanych bateryjnie)

przegląd zbiornika:

profesjonalne mycie wnętrza zbiornika środkami czyszczącymi bio osady

kalibrację przepływomierza

wymianę filtra (wkład olejowy Piusi Clear Captor H126.5, filtr SW-101467)

wymianę baterii (w przepływomierzach zasilanych bateryjnie)

przegląd zbiornika:

pomiar stanu paliwa w zbiorniku łatą pomiarową (dotyczy tylko zbiorników 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

sprawdzenie stanu 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

Usługa przeglądu obejmuje:

Usługa przeglądu obejmuje:

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

Promocyjna oferta na kompleksową obsługę UKŁADU DYSTRYBUCYJNEGO  
w zbiorniku każdego producenta.

Promocyjna oferta na kompleksową obsługę ZBIORNIKÓW do magazynowania płynów.

Koszty ewentualnych napraw zawarte są w cenie przeglądu, dopłata jest jedynie za zużyte części. 
*Na terenie Polski

861,00 zł brutto700 zł netto

550 zł  netto

676,50 zł brutto

RABAT NA CZĘŚCI 10%!

RABAT NA CZĘŚCI 10%!

Dojazd gratis!

Promocyjna cena  
kompletnej usługi

Promocyjna cena  
kompletnej usługi

Realizacja 

w ciągu 10 dni roboczych!

Realizacja maksymalnie

w ciągu 5 dni roboczych!

1 722,00 zł brutto1 400 zł netto

1000 zł  netto

1230,00 zł brutto

Dojazd gratis!
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Serw
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Jeśli jesteś zainteresowany zakupem kompletnego układu dystrybucyjnego do zbiornika do AdBlue®, 
który posiadasz - skontaktuj się z nami!

Zmodernizuj układ dystrybucyjny 
w swoim zbiorniku do AdBlue®

Wyposażenie zbiorników 

FILTR PALIWA PUSZKOWY UNF 10 mic.

Licznik pomiaru ilości  
wytankowywanego płynu

Licznik FMT cyfrowy  
do AdBlue®

Wyposażenie  
zbiorników

Filtr 3D do AdBlue® 
z główką, 40l/min

Pistolet ze złączem  
obrotowym

Automatyczny pistolet 
do AdBlue®, 40l/min

79,95 zł brutto
65 zł netto

55 zł  netto

67,65 zł brutto

Wyposażenie zbiorników
BATERIA ALKALICZNA 1,5V E90 / LR1

Wyposażenie zbiorników 

WKŁAD DO FILTRA SZKLANEGO 5 mic.

92,25 zł brutto75 zł netto

65 zł  netto

79,95 zł brutto

Wyposażenie zbiorników 

PISTOLET A60 do ON, 70l/min

405,90 zł brutto330 zł netto

300 zł  netto

369,00 zł brutto

24,60 zł brutto
20 zł netto

18 zł  netto

22,14 zł brutto

730 zł  netto

897,70 zł brutto 520 zł  netto

639,60 zł brutto 600 zł  netto

738,00 zł brutto
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NASZA FIRMA

Wizyta KRUS!

N
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Mieliśmy zaszczyt gościć Panią 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego - Aleksandrę 
Hadzik oraz Dyrektora Biura Pre-
wencji KRUS - Pana Cezarego No-
bisa.

Głównym tematem rozmów były 
kwestie bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwach rolnych. Nasi go-
ście zapoznali się z technologią 
produkcji wyrobów Swimer, kontro-
lą jakości oraz surowymi zasadami 
bezpieczeństwa w firmie.

Warto podkreślić, że wysoka ja-
kość oraz bezpieczeństwo użytko-
wania naszych produktów jest dla 
nas wartością nadrzędną.

Wszystkie nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązu-
jącymi w Unii Europejskiej oraz posiadają niezbędne badania i certyfikaty tj. 
zgodność z Dyrektywą Maszynową, badania UDT, znak CE.
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Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Opola-
grze. Nasze stoisko odwiedziły m. in. We-
ronika&Marlena GR. Załoga.

Nagrodą główną targów był nasz zbior-
nik Swimer Tank ECO-Line 2500L w wer-
sji Classic ufundowany przez firmę 
AgriExpert.

Jedną z atrakcji Opolagry był także tur-
niej Swimer Cup, organizowany przez Pit-
Bike MRF, podczas którego można było 
wygrać PitBike’a.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwy-
cięzcom i do zobaczenia za rok! 

N
asza firm

a 

Opolagra

Warsztaty Polowe i wyjątkowy konkurs!

Byliśmy także i my! 

Za nami cykl Warsztatów Polowych organizowanych przez firmę Chemirol, w których braliśmy udział!

Spotkania odbyły się w 6 miejscowościach tj.: Obora k. Gniezna, Oława k. Wrocławia, Michałów k. Zamościa, Suchodębie  
k. Kutna, Mełno k. Grudziądza, Nowielice k. Gryfic. Podczas tych wydarzeń uczestnicy mieli możliwość wypełnienia na naszym 
stoisku ankiety z krótkim pytaniem konkursowym.

Nagrodą główną w konkursie był trening z Mariuszem Pudzianowskim, który wygrał Przemysław Smoliński. Pudzian dał nie-
zły wycisk naszemu Laureatowi, ale jak twierdzi Przemek - było to bezcenne doświadczenie i zapamięta je na zawsze. Efekty 
jego zmagań z „treningiem Pudziana” możecie zobaczyć na naszym Instagramie (https://www.instagram.com/swimer.torun/) 
w relacjach wyróżnionych oraz na oficjalnym kanale Mariusza na YT: https://www.youtube.com/watch?v=QG8KL7wq5pk

II miejsce w konkursie zajął Krzysztof z miejscowości Kępa Mała (Pojemnik uniwersalny mobiBOXX 300L), a III miejsce – Józef 
z miejscowości Borek Wielkopolski (Zestaw gadżetów z logo Pudzian Team).

Właśnie dlatego warto być naszym klientem i brać udział konkursach, bo jak widać, można wygrać wspaniałe nagrody!

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Laureatom!

https://www.instagram.com/swimer.torun/
https://www.youtube.com/watch?v=QG8KL7wq5pk
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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 
dodatkowych technik łączenia

•   uzyskania dobrych parametrów wytrzymałościowych i jako-
ściowych poprzez zastosowanie polietylenu
•   formowania w detalach gwintów, otworów, zawiasów, wypu-
stów, logotypów, 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: zasy-
pania formy proszkiem, podgrzania, chłodzenia i finalnie wyję-
cia gotowego produktu z formy.

Jak powstają zbiorniki SWIMER?

ROTOMOULDING

Zapytaj o szczegóły!  
+ 48 574 524 008





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

Ze względu na technologię druku - kolorystyka może odbiegać od rzeczywistości.

+48 733 667 798

www.swimer.pl

SWIMER Łukasz Otremba
ul. Płaska 64, 87-100 Toruń, +48 56 681 47 22  

biuro@swimer.pl

DZIAŁ HANDLOWY :

Zbiornik do nawozów płynnych SWIMER AGRO TANK 22000 jest nie tylko najniższy na rynku, ale 
także najmocniejszy! Żeby to potwierdzić poddaliśmy nasz zbiornik sześciu ryzykownym konku-
rencjom. Zobaczcie sami jak najsilniejszy człowiek świata Mariusz Pudzianowski sprawdza jego 
wytrzymałość. Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na YT.

CRASH TEST 
MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS. ZBIORNIK DO NAWOZÓW PŁYNNYCH SWIMER AGRO TANK 22000

Polski producent zbiorników z polietylenu

Najniższy 
na rynku! 

SWIMER AGRO TANK

22000 litrów


