
151

Тип: 3990

Мобилна, без

необходимост от

каптажна вана Детайл на
разходомера.

Помпена станция за бензин
Тип: 4282

- Мобилна, горещо поцинкована помпена станция за бензин с двоен кожух.

- Сертификат за експлоатация в сгради и на открито без необходимост от
каптажни вани. Изключително устойчива.

- Резервоарът също притежава сертификат съобразно ADR за транспор-
тиране на опасни течни вещества.

- Изработено от ламарина с дебелина 3 мм.

Оборудване: електрическа помпа с ”ЕХ“ - вариант, осигурен срещу
избухване, разходомер, автоматичен пистолет, маркуч за източване - 3,4 м,
кожух за помпата с възможност за заключване, вилици за улесняване на
манипулирането с помпата, показалец за нивото на съдържанието.

ЗАКРИТА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ИЗПОМПВАНЕ 
НА БЕНЗИН

1200 x 1200 x 1770 мм

980 л

50 л/мин.

310 кг

Мобилна помпена станция за бензин
- Използват се за транспорт и зареждане на бензин. Намират приложение не

само в промишлеността, горското сиопанство, земеделието, но също 
и в моторния спорт.

- Еднослоен резервоар от от антистатичен полиетилен с капацитет 120 или
190 литра. Включва мярка за измерване височината на повърх-ността, вгра-
дена дръжка, изпомпващ пистолет, отвор за пълнене, вакуум със свръхна-
лягане, който дава възможност да се източва непрекъснато, без
необходимост от отваряне на резервоара. Издатините и вдлъбнатините по
резервоара позволяват неговото безопасно складиране и укрепване. 
Вентилът, който дава възможност за пълно затваряне на резервоара, 
повишава безопасността при транспорт.

- Ръчна помпа с мощност 25 л/мин с изпомпващ маркуч с дължина 2,7 м 
и източващ вентил за удобно зареждане.

- Одобрен за транспортиране и незабавна употреба според 
изискванията на ADR 1.1.3.1c.

Тип модел
обем

(л)
външни размери

ш х д х в (мм)
маса
(кг)

мощност
(л/мин.)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3989 Помпена станция за бензин – без капак 120 800 x 600 x 450 23 25 2 674,17 3 209,00
3990 Помпена станция за бензин – без капак 190 800 x 600 x 590 25 25 3 054,08 3 664,90

Капак за 
резервоар
Тип: 3987
Капак към тип
3989 или 3990.

Тип: 3989

14 572,42
c ДДС: 17 486,90

243,75
c ДДС: 292,50
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