
152

NOVINKA

VEĽKOOBJEMOVÉ DVOJPLÁŠŤOVÉ 
ČERPACIE STANICE
- Vonkajšia čerpacia stanica s dvojplášťovou konštrukciou s vysokým objemom

na výdaj nafty.  Stanice sú dodávané vrátane veka v troch variantách.
Sú vybavené čerpadlom 230 V s výkonom 72 l/min a môžu byť dodávané
vrátane ďalšieho príslušenstva. Stanicu je možné rozšíriť o prídavnú jednotku
a navýšiť tak celkový objem skladovanej nafty.

Základná Typ: 8152

- Varianta s vekom na pántoch a 4 m hadicou na vonkajšie použitie.

Premium Typ: 8153

- Varianta s prietokomerom K33, filtrom so separátorom vody, navijákom 
hadice s 8 m dlhou hadicou a vekom na pántoch na vonkajšie použitie.

Prídavná stanica Typ: 8154

- Varianta s optickým ukazovateľom, plniacim pripojením pre cisterny,
indikátorom proti preplneniu, odvzdušňovacím ventilom, ukazovateľom 
hladiny, sacou hadicou so setom na pripojenie k prvej nádrži.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ NAFTY

Dvojplášťové čerpacie stanice
- Špeciálna dvojplášťová konštrukcia, ktorá plní funkciu

integrovanej záchytnej vane.

- Obvodové kovové výstuhy zabezpečujú mechanickú odolnosť.

- Konštrukcia dna vybavená prelismi pre ľahkú manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom.

- Vybavenie staníc:
Optický ukazovateľ porušenia jednej vnútornej nádoby, plniaci
otvor s TW spojkou a koncovým spínačom, odvzdušňovací uzáver,
ukazovateľ stavu hladiny, elektrické čerpadlo 230 V s výkonom
72 l/min., automatická výdajná pištoľ s držiakom, výdajná hadica
4 m, typ: 7216 s výdajnou hadicou 8 m.

- Dodávané v troch variantách:
- varianta bez veka pre použitie pod strechou (indoor),
- varianta s vekom pre použitie vo vonkajšom prostredí

(outdoor), 
- varianta s vekom, prietokomerom, navijákom na 8 m výdajnú

hadicu pre použitie vonku (outdoor).

TYP POPIS
NAPÁJANIE

(V)
OBJEM 

(l)
VÝKON
(l/min)

ROZMERY
š x h x v (mm)

HMOTNOSŤ
(kg)

CENA
(EUR)

7214
Čerpacie zariadenie na výdaj nafty bez veka 

pre použitie pod strechou (indoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220 2 660,00

7215
Čerpacie zariadenie na výdaj nafty s vekom 

pre použitie vo vonkajšom prostredí (outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235 2 760,00

7216
Čerpacie zariadenie na výdaj nafty s vekom prietokomerom

navijákom na 8m hadicu pre použitie vonku (outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255 3 440,00

TYP POPIS
NAPÁJANIE

(V)
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(l)
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(kg)

CENA
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8152 Čerpacia stanica na výdaj nafty s vekom na vonkajšie použitie (outdoor) 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 205 3 260,00

8153
Čerpacia stanica na výdaj nafty s vekom, prietokomerom, filtrom

so separátorom vody, navijákom na 8 m výdajnú hadicu 
na vonkajšie použitie

230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 230 3 840,00

8154 Prídavná čerpacia stanica na výdaj nafty s vekom, na vonkajšie použitie 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 201 2 990,00

Typ: 7214

Typ: 7215

Typ: 7216

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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