
Чому Swimer?

Swimer – презентація компанії та продукції.



У 2018 році компанія SWIMER створила представництво в
Україні: ТОВ «СВІМЕР-УКРАЇНА» для більш повного та гнучкого
задоволення потреб клієнтів та забезпечення утворення складу
готової продукції.

Компанія SWIMER (Польща) розпочала у 2013 році власне
виробництво мобільних резервуарів та міні АЗС з поліетилену.
На сьогодні вона виробляє найбільший асортимент поліетиленових
ємностей в Європі та є лідером ринку дизельних та AdBlue
мобільних АЗС у Польщі.

Динаміка розвитку

Продукція SWIMER експортується до більш ніж 20 країн світу.



SWIMER® виробляє:

Про продукцію

ДВОСТІННІ поліетиленові резервуари для дизельного палива, 
масел, гасу

ДВОСТІННІ поліетиленові резервуари для AdBlue ® (з 
утепленням та підігрівом)

ОДНОСТІННІ поліетиленові резервуари для КАС та інших 
рідких добрив

Lipremos®  Pli-100– рівнемір рідини резервуару

SWIMER® PPC 600 – витратомір (лічильник імпульсів)



в паливо НЕ ПОТРАПЛЯЄ ІРЖА
максимальний термін служби:
- паливної системи 
- фільтруючих елементів

Переваги

НЕ СХИЛЬНИЙ ДО КОРОЗІЇ 



в паливо НЕ ПОТРАПЛЯЄ ВОЛОГА з повітря
максимальний термін служби:
- паливної системи 
- фільтруючих елементів

Переваги

НЕ СКОНДЕНСОВУЄТЬСЯ ВОДА

– пластиковий (поліетиленовий) резервуар за своєю конструкцією має дві стінки та 
повітряну подушку між ними, через що майже не розширюється на сонці і волога  з повітря 
не потрапляє до палива.



Без потреби зовнішнього фарбування 

Без внутрішньої чистки

Без внутрішньої антикорозійної обробки

Без захисного навісу

Без необхідності бетонування площадки

Переваги

НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ



ДВОСТІННИЙ

Название Ширина Высота Длина

SWIMER TANK 3500 л 2200 мм 2100 мм 3000 мм

SWIMER TANK 5000 л 2360 мм 2100 мм 3100 мм

SWIMER TANK 7500 л 2550 мм 2500 мм 3310 мм

SWIMER TANK 10000 л 2550 мм 3000 мм 3310 мм

ПОЛІЕТИЛЕН

ШЛАНГ ЗЛИВНИЙ

ШАФА

Резервуари для ДИЗПАЛИВА

ЛЮК РЕВІЗІЇ

ТРИМАЧ ПІФСТОЛЕТА



ДВОСТІННИЙ

ПОЛІЕТИЛЕН підсилений

ШЛАНГ ЗЛИВНИЙ

ШАФА

Название Ширина Высота Длина

SWIMER BLUE TANK ECO 5000 л 2360 мм 2100 мм -

SWIMER BLUE TANK 5000 л 2550 мм 2500 мм 3310 мм

SWIMER BLUE TANK 10000 л 2550 мм 3000 мм 3310 мм

ПІДІГРІВ

УТЕПЛЕННЯ

Резервуари для ADBLUE



ОДНОСТІННИЙ

ПОЛІЕТИЛЕН підсилений

ШТУЦЕР  ЗЛИВНИЙ

Резервуари для КАС

ЛЮК РЕВІЗІЇ



Название Диаметр Высота

ECO-Line 1500 л 1358 мм 1950 мм

ECO-Line 2500 л 1708 мм 1990 мм

ECO-Line 5000 л 2318 мм 2060 мм

Резервуари ECO-Line

Серія двостінних резервуарів для дизельного пального та рідини AdBlue, виконана в 
оптимальних розмірах для розміщення на мінімальній площі.



моніторинг рівня рідини Online

• постійний контроль рівня та температури рідини

• будь-яка кількість резервуарів

• не вимагає встановлення програми

• тривога про вибрані події  (e-mail):

- про доставку рідини

- температура рідини занадто низька

- низький рівень рідини в резервуарі

• попередження про переповнення резервуару

• доступ до даних з будь-якого пристрою

Рівнемір Lipremos® Pli-100



Переваги PPC-600:

- великий 6-значний (LED RED) дисплей;

- широкий діапазон температур (від -30 до +80) °С;

- пам'ять останніх 10 заправкок;

- калібрування лише уповноваженою особою;

- живлення 230 В, без необхідності заміни акумулятора;

- запис останньої заправки навіть у випадку відключення електроживлення.

Витратомір SWIMER PPC-600



Участь у виставках.



Дякуємо за увагу!

Якщо Вас зацікавили рішення та продукція SWIMER –
запрошуємо до більш тісного та професійного
обговорення.

+38 (044) 465-62-34


