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Üzemi töltőállomás – FuelMaster   
3556–3558 típus

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 3500, 5000
vagy 9000 literes űrtartalommal.

- Kettősfalu szerkezet kiemelkedő minőségű UV sugárzásnak
ellenálló polietilénből.

- A kettősfalu szerkezetnek köszönhetően nincs szükség
gyűjtőkádra vagy tartályra.

- Szabad terepen egyszerűen üzembe helyezhető minden további
követelmény nélkül.

- Elsősorban gázolajat használó gépjárműveket üzemeltető
cégeknek ajánlott, mint pl.: kisebb szállítócégek, ipari
vállalkozások, műszaki szolgáltatók, szemétszállító cégek,
autóbusz depók, garázsok, dokkok stb…

Alapfelszereltség:

- Digitális átfolyásmérő, kalibrációs beállítás.

- Zárható fedél.

- Vezeték nélküli üzemanyag szintjelző (Watchman – UNIRX),
beépített belső szivárgás érzékelő.

- Flexibilis szívótömlő visszacsapó szeleppel, hálós szűrő és golyós
elzáró szelep.

- Automatikus töltőpisztoly, 6 m hosszú adagoló tömlő.

- zárható ellenőrző külső nyílás fedéllel (16"), és 4" belső tartály
nyílás.

- Légtelenítő szelep a belső tartályban.

- Földeléssel rendelkezik.

- 2" töltőtömlő.

- Víz és mechanikai szennyeződések kiszűrésére szűrő van.

- Tartálykocsihoz csatlakoztatható.

További felszereltségi változatok:

- Átfolyásmérő akár 1500 felhasználó rekordjainak elmentésével.

- Számítógépes szoftver az üzemanyag fogyasztás részletes
jelentéseire.

- Szivattyú 100 l/perc teljesítménnyel.

- 12 m adagoló tömlő.

- Védő acél vázkeret.

Duplafalú töltő állomás
- Duplafalú szerkezet, beépített gyűjtőkáddal.

- Mechanikai ellenállását elősegíti a fém keret.

- Targoncával mozgatható.

- Felépítése:
Belső edény meghibásodását mutató kijelző, szellőző nyílás,
szintjelző, szivattyú 230 V, 72 l/perc áteresztő képességgel,
automata töltő pisztoly 4 m töltő tömlővel, Típus: 7216-8 m
töltő tömlővel.

- 3 variációban készül:
- fedél nélküli, alkalmas beltéri használatra,
- fedéllel, alkalmas kültéri használatra,
- fedéllel, átfolyásmérővel és 8 m töltő tömlővel.

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA

7214 típus

7215 típus

7216 típus

3556 típus

3557 típus

3558 típus

TÍPUS MEGNEVEZÉS
FESZÜLTSÉG 

(V)
ŰRTARTALOM

(l)
KIMENET
(l/perc)

FŐ MÉRETEK
sz x h x m (mm)

SÚLY
(kg)

ÁR
(Ft)

7214 töltőállomás fedél nélkül beltérre (indoor) 230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220 966 500,-

7215 töltőállomás fedéllel kültérre (outdoor) 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235 1 064 580,-

7216 töltőállomás átfolyásmérővel, 8 m tömlővel (outdoor) 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255 1 314 280,-

TÍPUS
ŰRTARTALOM

(l)
FŐ MÉRETEK

sz x h x m (mm)
SÚLY
(kg)

SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE
(l/perc)

TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA 
(m)

ÁR
(Ft)

3556 3500 2850 x 2200 x 1960 280 79 6 1 835 340,-
3557 5000 2850 x 2230 x 2340 320 79 6 1 734 850,-
3558 9000 3250 x 2450 x 2950 490 79 6 2 656 930,-
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