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Interní čerpací stanice – FuelMaster
Typ: 3556–3558 

- Nadzemní interní čerpací stanice na výdej motorové nafty 
o objemu 3500, 5000 nebo 9000 litrů.

- Dvouplášťová konstrukce z vysoce kvalitního polyetylenu,
odolného proti UV záření. 

- Díky dvouplášťové konstrukci nepotřebují čerpací stanice
záchytnou vanu nebo jímku.

- Jednoduchá instalace na volné ploše bez dalších požadavků.

- Uplatnění naleznou především ve firmách s vozovým parkem
na motorovou naftu, jako např.: menší dopravci, průmyslové
podniky, technické služby, odpadářské firmy, autobusová depa,
garáže, doky atd. …

Standardní vybavení:

- Digitální průtokoměr s displejem a možností kalibrace.

- Uzamykatelný kryt zajišťující ochranu dávkovací nádrže a přípojek.

- Bezdrátové čidlo okamžité hladiny nafty s displejem (Watchman
– UNIRX) s integrovaným čidlem průsaku mezi plášti.

- Ohebná sací hadice se zpětným ventilem, sítkovým filtrem 
a kulovým uzavíracím ventilem.

- Automatická výdejní pistole samouzavírací, s ohebnou výdejní
hadicí o délce 6 m.

- Uzamykatelné revizní víko 16" ve vnějším plášti a 4" ve vnitřním
plášti.

- Odvzdušňovací ventil umístěný ve vnitřní nádrži.

- Uzemňovací spojka.

- 2" plnící hrdlo.

- Filtr odstraňující z paliva vodu a mechanické nečistoty umístěný 
v dávkovací skříni.

- Čidlo max. hladiny se zástrčkou pro připojení k automobilové
cisterně.

V nabídce je i další volitelné vybavení po dohodě:

- Průtokoměr s možností evidence až 1500 uživatelů.

- Počítačový software, který umožňuje vytvářet podrobné zprávy 
o spotřebě paliva.

- Čerpadlo s výkonem až 100 l/min.

- Výdejní hadice 12 m.

- Ochranný ocelový rám a další …

Dvouplášťové čerpací stanice
- Speciální dvouplášťová konstrukce, která plní funkci

integrované záchytné vany.

- Obvodové kovové výztuhy zajišťují mechanickou odolnost.

- Konstrukce dna vybavena prolisy pro snadnou manipulaci
s vysokozdvižným vozíkem.

- Vybavení stanic: 
Optický ukazatel porušení jedné vnitřní nádoby, plnící otvor
s TW spojkou a koncovým spínačem, odvzdušňovací uzávěr,
ukazatel stavu hladiny, elektrické čerpadlo 230 V o výkonu 
72 l/min, automatická výdejní pistole s držákem, 
výdejní hadice 4 m, typ: 7216 s výdejní hadicí 8 m.

- Dodáváno ve třech variantách:
- varianta bez víka pro použití pod střechou (indoor),
- varianta s víkem pro použití ve venkovním prostředí (outdoor),
- varianta s víkem průtokoměrem navijákem na 8 m výdejní

hadici pro použití venku (outdoor).

TYP
OBJEM

(l)
HL. ROZMĚRY
š x h x v (mm)

HMOTNOST
(kg)

VÝKON ČERPADLA 
(l/min)

DÉLKA VÝDEJNÍ HADICE 
(m)

CENA
(Kč)

3556 3500 2850 x 2200 x 1960 280 79 6 110 990,-
3557 5000 2850 x 2230 x 2340 320 79 6 101 990,-
3558 9000 3250 x 2450 x 2950 490 79 6 149 990,-

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY 

TYP POPIS
NAPÁJENÍ 

(V)
OBJEM 

(l)
VÝKON
(l/min)

ROZMĚRY
š x h x v (mm)

HMOTNOST
(kg)

CENA
(Kč)

7214
Čerpací zařízení na výdej nafty bez víka 

pro použití pod střechou (indoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220 58 990,-

7215
Čerpací zařízení na výdej nafty s víkem 

pro použití ve venkovním prostředí (outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235 61 990,-

7216
Čerpací zařízení na výdej nafty s víkem průtokoměrem navijákem 

na 8 m výdejní hadici pro použití venku (outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255 77 990,-

Typ: 7214

Typ: 7215

Typ: 7216

Typ: 3556

Typ: 3557

Typ: 3558
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