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Typ: 3990

Mobilná, bez potreby

záchytnej vane
Detail 
prietokomeru.

Čerpacia stanica na benzín
Typ: 4282

- Mobilná dvojplášťová žiarovo zinkovaná čerpacia stanica na benzín.

- Certifikovaná pre použitie v budovách aj na voľnej ploche
bez potreby záchytnej vane. Pevnostne odolná proti explózii.

- Nádoba je tiež certifikovaná podľa ADR pre transport
nebezpečných kvapalín.

- Vyrobená z plechu hrúbky 3 mm.

Výbava: 
elektrická pumpa s „EX” - protivýbušné prevedenie, prietokomer,
automatická pištoľ, výdajná hadica 3,4 m, uzamykateľný kryt pumpy, 
lyžiny pre jednoduchú manipuláciu, ukazovateľ výšky hladiny.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ BENZÍNU

5 150,00

1200 x 1200 x 1770 mm

980 l

50 l/min.

310 kg

Mobilná čerpacia stanica na benzín
- Používajú sa na prepravu a tankovanie benzínu. Uplatnenie nájdu nie len

v priemysle, lesníctve, poľnohospodárstve, ale tiež v motoristickom športe.

- Jednostenná nádrž z elektricky vodivého polyetylénu s objemom 120 alebo
190 litrov. Súčasťou je mierka na meranie výšky hladiny, integrovaný držiak
výdajnej pištole, plniaci otvor, pretlakové odvzdušnenie umožňujúce
kontinuálny odber bez nutnosti otvorenia nádrže. Bezpečné stohovanie
a upevnenie umožňujú výstupky a priehlbiny na nádrži. Ventil umožňujúci
kompletné uzavretie nádrže čo zvyšuje bezpečnosť pri preprave.

- Ručná pumpa s výkonom 25 l/min s výdajnou hadicou s dĺžkou 2,7 m
a s výdajným ventilom pre pohodlné tankovanie.

- Kontrola každého 2 ½ roka podľa ADR 6.5.4.4.1 b) a ADR 6.5.4.4.2 b).

TYP PREVEDENIE
OBJEM

(l)
VONKAJŠIE ROZMERY

š x h x v (mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
VÝKON
(l/min.)

CENA
(EUR)

3989 Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka 120 800 x 600 x 450 23 25 1 050,00
3990 Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka 190 800 x 600 x 590 25 25 1 130,00

Veko 
k nádržiam
Typ: 3987
Veko k nádrži
3989 alebo 3990.

Typ: 3989

88,00

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