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Mobilní čerpací stanice na motorovou naftu 430 l, 900 l
- Nádrže jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umisťování na korbách

většiny nákladních, nebo dodávkových vozidel, což umožňuje uživatelům
bezpečnou a legální přepravu paliva. Čerpací stanice jsou ideálním
zařízením pro doplňování paliva do stavebních a zemědělských strojů.
Nádrže obdržely ADR certifikát a plně splňují příslušné předpisy.

- Nádrže jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyetylenu střední hustoty,
jsou stálobarevné, nepraskají a nejsou naleptávané skladovanou
kapalinou. Nádrž je dodávána kompletní, připravená k okamžitému
použití. Konstrukce nádrží je jednoduchá a proto je jejich použití velmi
snadné. Veškeré příslušenství včetně výdejního zařízení je umístěné
navrchu nádrže a je zabezpečené uzamykatelným víkem.

- Odzkoušeno dle požadavků Evropské dohody (European Agreement
(ADR)), která se týká Mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží.

Mobilní čerpací zařízení pro výdej nafty
- Schváleno pro dopravu k okamžité spotřebě podle

ADR.

- Nádoba z polyetylenu s integrovaným madlem
a držadly.

- Plnící hrdlo s integrovaným odvzdušněním
a odvětráním.

- Dušová kola o průměru 300 mm vhodná i do terénu.

- Vlnolam zajišťující snazší ruční manipulaci.

- Integrovaný držák pistole.

- Integrované prolisy pro připevnění popruhy během
přepravy.

Typ: 7212
samonasávací elektrické čerpadlo 12 V, 25 l/min
s automatickou výdejní pistolí s 3 m dlouhou výdejní
hadicí a 4 m dlouhým elektrickým kabelem.

Typ: 7213
ruční pumpa 25 l/min, 3 m výdejní hadice s ručním
ventilem.

Standardní vybavení:

- 4 m hadice, pistole s uzavíracím ventilem, sací hadice
s filtrem, 2" vtokové (plnící) hrdlo s vnějším závitem.

- Digitální průtokoměr (přípustná odchylka měření ± 0,5 %).

- Plovákový ukazatel hladiny paliva.

- Odvětrání zabezpečené proti rozlití v průběhu přepravy.

- Uzamykatelný kryt, který zabezpečuje výdejní jednotku
proti nepříznivému počasí a přístupu neoprávněných osob.

- Mobilní čerpací stanici lze dodat v provedení 12 V nebo 
24 V s výkonem čerpadla 35 l/min., nebo 230 V výkonem
čerpadla 56 l/min.

OBJEM (l) ROZMĚRY d x š x v (m) HMOTNOST (kg) TYP (V)    (Kč)
430 1,18 x 0,86 x 0,91 55 3344 (12 V)   35 990,- 3345 (24 V) 41 990,- 3346 (230 V)   35 990,-
900 1,41 x 1,05 x 1,21 98 3347 (12 V)  42 990,- 3348 (24 V)   43 490,- 3349 (230 V)   43 990,-

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE 
PRO VÝDEJ NAFTY

Typ: 7212

100 l nafta

20 kg 6 kg Neutral

70 l nafta 50 l nafta

Typ: 7213

1000 x 590 x 430 mm

100 l

19/20 kg

12 990,-

13 490,-
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