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Przedstawiamy… 

Zbiorniki na olej serii Spectrum gwarantują użytkownikom idealny sposób zabezpieczenia 
cieczy przed kurzem, brudem, wodą i innymi zanieczyszczeniami szkodliwymi dla 

maszyn. Zbiorniki te odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw związanych z procesem 
smarowania, zwłaszcza między dużymi zbiornikami a punktami smarnymi, które eksperci 

uznają za najczęstsze źródło zanieczyszczeń.

Nie warto ryzykować wlewaniem zanieczyszczonych smarów do 
maszyn. Zamiast tego lepiej użyć zbiorników Spectrum firmy Trico.

proste w użyciu i niezawodne rozwiązanie do przechowywania, oznaczania, transportu i dozowania środków smarujących

Zbiorniki na olej serii spectrum
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Solidny uchwyt 
do łatwego 

przenoszenia 
zbiornika

Dysza 
do regulacji 

natężenia 
przepływu, łatwa 

w otwieraniu i 
zamykaniu poprzez 

przekręcenie

Zbiornik jest 
ergonomicznie 
wyprofilowany 
i dopasowany 

do kształtu 
przedramienia

Etykieta 
umożliwiająca 
identyfikację 

zawartość 
zbiornika Ułatwiające 

wlewanie uchwyty  
z przodu i z tyłu

Zawór 
bezpieczeństwa 

z kolorowym 
oznaczeniem 

stanów „otwarty”/
„zamknięty”

Półprzezroczysty 
zbiornik z podziałką 

metryczną

8
11
15

litrów

litrów

litrów

Pojemność
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Ergonomia

Uchwyty 
są specjalnie 

dopasowane do 
kształtu palców, 

dzięki czemu 
zapewniają wygodę i 

przyczepność

Prostokątny kształt 
gwarantuje stabilność 
podczas korzystania z 

pompy ręcznej

Zawór 
bezpieczeństwa z 

możliwością łatwego 
przekręcenia w 

celu otwarcia lub 
zamknięcia gwarantuje 
bezdotykową regulację, 
bez obciążania kciuka

Kompaktowy rozmiar 
zajmuje mniej  

miejsca

Wyprofilowane 
zbiorniki pasują do 

kształtu przedramienia, 
co zapewnia 

równomierne 
rozłożenie wagi 

zbiornika
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Kolorystyka

Zbiorniki na olej serii Spectrum stanowią część w pełni zintegrowanego systemu zarządzania 
procesem smarowania urządzeń, który zwiększa wydajność i moc produkcyjną. System umożliwia 
operatorom identyfikację smarów, zapewniając jednocześnie rzetelną i spójną dostawę. 

Pokrywy zbiorników na olej serii Spectrum są dostępne w 10 kolorach. Dodatkowo odpowietrzniki 
są dostępne w różnych barwach drugorzędowych. Barwy drugorzędowe można stosować w 
przypadku, gdy w zakładzie zachodzi potrzeba oznaczenia ponad 10 różnych typów smarów. 
Innym sposobem wykorzystania barw drugorzędnych jest wskazywanie stopnia lepkości, 
częstotliwości smarowania lub podstawowego typu oleju. 

Odpowietrznik 
w barwie 

drugorzędnej

Kolor pokrywy 
umożliwia 

zidentyfikowanie 
smaru

czerwony

fioletowy

ciemnozielony

pomarańczowy

żółty

beżowy

szary czarny

zielony

niebieski

Do 100 opcjikolorystycznych



    
Wszystkie pokrywy zbiorników na olej serii Spectrum pasują do wszystkich zbiorników. Pokrywy 
są wyposażone w pierścień typu O-RING odseparowujący smar od środowiska zewnętrznego. 
Dysza na każdej pokrywie posiada zawór o trzech ustawieniach do regulowania przepływu oleju 
do różnych zastosowań.

Pokrywa z dyszą 1"

Pokrywa z dyszą 1/
2
"

 Pokrywa z dyszą 1/
4
"

Pokrywy

 Idealna do smarowania silników, skrzyni 
korbowych i innych miejsc, w których 
wymagany jest duży przepływ.

Idealna przy kontrolowanym nalewaniu 
oleju do małych zbiorników lub otworów 
wlewowych.

Idealna do stosowania przy olejach 
o wartościach lepkości do ISO 460 

lub w przypadku, gdy niezbędne jest 
wlewanie precyzyjne.

{

{

{

żółty czerwony niebieski zielony czarny pomarańczowy fioletowy szary beżowy ciemnozielony

34420 34421 34422 34423 34424 34425 34426 34427 34428 34429

żółty czerwony niebieski zielony czarny pomarańczowy fioletowy szary beżowy ciemnozielony

34410 34411 34412 34413 34414 34415 34416 34417 34418 34419

żółty czerwony niebieski zielony czarny pomarańczowy fioletowy szary beżowy ciemnozielony

34400 34401 34402 34403 34404 34405 34406 34407 34408 34409



Pokrywa uniwersalna
Porywa uniwersalna umożliwia szybkie wlewanie oleju, idealna do smarowania 
maszyn takich jak skrzynie korbowe lub duże bloki silnikowe.  Zamocowanie pompy 
ręcznej do pokrywy magazynowej umożliwia wypompowanie smaru ze zbiorników 
o pojemności 8, 11 i 15 litrów.

Pompa ręczna
Idealna w przypadku nietypowych, utrudnionych zastosowań smarów, 

np. do smarowania skrzynek przekładniowych, tokarek i frezarek. 
Dostarczana z wężem odpływowym i dyszą zapobiegającą kapaniu. 

Wystarczy zamocować pompę ręczną do pokrywy magazynowej i 
dopasować do zbiornika o pojemności 8, 11 i 15 litrów.

P/N: 34463

Odpowietrznik
Odpowietrznik jest dostępny w dziesięciu kolorach, które można dopasować do 
koloru pokrywy lub stosować jako opcję w barwie drugorzędnej (np. na potrzeby 
identyfikacji stopnia lepkości, częstotliwości smarowania lub podstawowego typu 
oleju). Standardowo wszystkie zbiorniki o pojemności 8, 11 i 15 litrów są dostarczane z 
czarnym odpowietrznikiem.

Akcesoria

żółty czerwony niebieski zielony czarny pomarańczowy fioletowy szary beżowy ciemnozielony

34430 34431 34432 34433 34434 34435 34436 34437 34438 34439

czarny żółty czerwony niebieski zielony pomarańczowy fioletowy szary beżowy ciemnozielony

24010 24011 24012 24013 24014 24015 24016 24017 24018 24019



Zbiorniki

8 litrów 11 litrów 15 litrów

34460 34461 34462

Masywne, wytrzymałe, z szerokim otworem do precyzyjnego nalewania, pasujące do każdej 

pokrywy. Zbiorniki są półprzezroczyste, ze stopniowaną podziałką wzdłuż boku zbiornika, co 

poprawia widoczność poziomu smaru. Do każdego zbiornika dołączona jest etykieta w celu 

zapisania na niej informacji o zawartości, co ułatwia identyfikację typu smaru.

Specyfikacje
Zakres temperatury −40°C — 80°C 

Materiał 
Liniowy, mający niską gęstość polietylen (LLDPE) 
Stabilizatory antystatyczne i ultrafioletowe (UV)
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