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Interní čerpací stanice – FuelMaster
- Nadzemní interní čerpací stanice na výdej motorové nafty o objemu 

2500, 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.

Standardní vybavení:

- Čerpadlo o výkonu 79 l/min.

- Digitální průtokoměr K600 B/3.

- Výdejní hadice o délce 6 m.

- Automatická výdejní pistole.

- Skleněný filtr s odlučovačem vody.

- Plnící potrubí o velikosti 2" umístěné v plášti.

- Mechanická pojistka proti přeplnění 
(Spill-Stop).

- Čidlo hladiny kapaliny UNIRx (měřící
v litrech).

- Čidlo úniku kapaliny do mezipláště.

- Čidlo maximální hladiny GOK.

- LED osvětlení s pohybovým čidlem.

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 …

TYP
OBJEM

(l)
HL. ROZMĚRY
š x h x v (mm)

HMOTNOST
(kg)

VÝKON ČERPADLA 
(l/min)

DÉLKA VÝDEJNÍ HADICE 
(m)

CENA
(Kč)

3556 2500 2460 x 1460 x 1850 250 79 6 86 990,-
3557 5000 2850 x 2230 x 2340 320 79 6 141 990,-
3558 9000 3250 x 2450 x 2950 490 79 6 199 990,-

INTERNÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY 

Typ: 3557

Typ: 3556

Typ: 3558

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

většiny nákladních, nebo dodávkových vozidel, což umožňuje uživatelům
bezpečnou a legální přepravu paliva v souladu s předpisy ADR pro
Mezinárodní přepravu nebezpečného zboží.

- Nádrže jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyetylenu střední hustoty,
jsou stálo barevné, nepraskají a jsou dodávané kompletní, připravené
k okamžitému použití.

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 (mm) HMOTNOST (kg) TYP (V)    (Kč)
430 1180 x 860 x 910 55 3344 (12 V)   40 090,- 3345 (24 V) 45 990,- 3346 (230 V)   41 990,-
900 1410 x 1050 x 1210 98 3347 (12 V)  49 990,- 3348 (24 V)   48 990,- 3349 (230 V)   50 990,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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