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ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ

Mozgatható szivattyúállomás 430 l, 900 l
- A benzinkutak elég hordozhatóak és merevek ahhoz, hogy a legtöbb
teherautó vagy kisteherautó karosszériájára helyezzék őket, ami
lehetővé teszi a felhasználók számára az üzemanyag biztonságos
és legális szállítását a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó
ADR-előírásoknak megfelelően.
- A tartályok közepes sűrűségű, UV-stabilizált polietilénből készülnek,
állandó színűek, nem repednek meg és üzemkész állapotban kerülnek
kiszállításra.

Szabványos felszerelés:
- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel. szívótömlő
filterrel. 2”-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.
- Digitális átfolyás mérő (± 0,5% tűrési határ).
- Úszó üzemanyagszint-mérő.
- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.
- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadóegységet a rossz időjárás és a jogosulatlan
személyek hozzáférésével szemben.
- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os változatban, 35 l/perces
szivattyú-teljesítménnyel vagy 230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.
ŰRTARTALOM (l)
430
900

MÉRETEK h x sz x m (mm)
1180 x 860 x 910
1410 x 1050 x 1210

TÖMEG (kg)
55
98

3344 (12 V) 588 600,3347 (12 V) 722 100,-

TÍPUS (V) (Ft)
3345 (24 V) 669 100,3348 (24 V) 708 900,-

3346 (230 V) 602 100,3349 (230 V) 748 900,-

Üzemi töltőállomás – FuelMaster

Alapfelszerelés:

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 2500, 5000 vagy 9000 literes
űrtartalommal.

- 79 l/perc teljesítményű szivattyú.
- Digitális átfolyás mérő K600 B / 3.
- 6 m hosszú adagolótömlő.
- Automatikus adagoló pisztoly.
- Üvegszűrő vízelválasztóval.
- 2 "-os töltőcső a házban.
- Mechanikus túltöltés elleni védelem
(kiömlés-leállítás).
- UNIRx folyadékszint-érzékelő (litermérő).
- Folyadék szivárgásérzékelő a közbenső
házban.
- GOK maximális szintérzékelő.
- LED világítás mozgásérzékelővel.

- 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.

További felszereltségi változatok:
3556 típus

- 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.

3558 típus

TÍPUS
3556
3557
3558

ŰRTARTALOM
(l)
2500
5000
9000

FŐ MÉRETEK
sz x h x m (mm)
2460 x 1460 x 1850
2850 x 2230 x 2340
3250 x 2450 x 2950

3557 típus

SÚLY
(kg)
250
320
490

SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE
(l/perc)
79
79
79
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TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA
(m)
6
6
6

ÁR
(Ft)
1 279 600,2 107 400,3 020 600,-

