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POJÍZDNÁ PROVOZNÍ NÁDRŽ
NA MOTOROVOU NAFTU
S VÝDEJNÍM STOJANEM

MOBILE SERVICE DIESEL
FUEL TANK WITH
A DISPENSING PUMP
˭˭ Mobile operating tank is designed for non-public storage and dispensing of diesel fuel for home use. Implementation goes without projects,
earthworks, construction, installation of steel structures, installation
technology, etc. Mobile operating reservoir consists horizontal steel tank
equipped with a non-pressurized monotube breakwaters firmly attached
to the chassis. The tank is equipped with inlet valve with shut-off valve on
the rear end of intake manifold. To check the specific amount of supplies
used and drain valves, or continuous level measurement system ocio. The
device is approved by TÜV SÜD Auto CZ s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o. and the
Ministry of Transport of the Czech Republic.
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˭˭ Pojízdná provozní nádrž je určena pro neveřejný výdej a skladování
motorové nafty pro vlastní potřebu uživatele. Realizace se obejde bez
projektů, zemních prací, stavebních prací, montáží ocelových konstrukcí,
technologických montáží, apod. Pojízdná provozní nádrž se skládá
z ocelové ležaté jednoplášťové netlakové nádrže vybavené vlnolamy pevně
spojené s podvozkem. Nádrž je standardně vybavena sací armaturou
s uzavíracím zpětným ventilem na konci sacího potrubí. Pro kontrolu
množství zásoby slouží měrná a odkalovací armatura, popřípadě kontinuální měření hladiny systémem OCIO. Zařízení je schváleno TÜV SÜD Auto CZ
s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o. a Ministerstvem dopravy České republiky.
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˭˭ Nádrž je opatřena překlápěcím ventilem, protišlehovou pojistkou
a příslušnými šroubeními typu VK a MB, včetně možnosti připojení
rekuperace par I. stupně. Veškeré armatury na horní straně nádrže jsou
umístěné v nepropustně svařené nástavbě s pochůznými rošty. Případně
zadržené dešťové srážky je možné vypustit přes uzavírací kulový kohout
do nádoby a předat k likvidaci.
˭˭ The tank is equipped with a flip-flop valve, an anti-crack lock and respective VK and MB type screwed fitting. All fittings at the upper part of the
tank are located in the imperviously welded extension with walking grating. Possible retained precipitation can be discharged through a ball stop
cock into.

˭˭ Výdej pohonných hmot je umístěn za otvíratelným zadním klenutým
čelem jištěným 2 plynovými tlumiči, které při zvednuté poloze slouží jako
zastřešení manipulačního prostoru výdejního stojanu, elektrické přípojky,
sacího potrubí a elektronického měření hladiny. V uzavřené poloze zajišťuje
ochranu proti nepříznivým klimatickým podmínkám a případnému
poškození.
˭˭ Fuel dispensing takes place behind a hydraulic-opened rear arched face
which, when it is lifted, serves for overroofing dispensing pump handling
space, hydraulic and control units and electric connections. When it is
closed, it protects against adverse climate conditions and possible damage.

˭˭ Podvozek nádrže je opatřen pneumatickou brzdovou soustavou
a příslušným obrysovým osvětlením. Nádrž je vybavena značkami platnými
pro přepravu do maximální rychlosti 40 nebo 80 km/hod. podle provedení.
Obě varianty splňují normy ADR.
˭˭ The chassis is equipped with a pneumatic tank braking system and outline
the appropriate lighting. The tank is equipped with markers for transport
to the applicable maximum speed of 40 or 80 kmph by design. Both options meet the standards of ADR.

˭˭ Elektronický výdejní stojan
může být dodán s čipovým
ovládáním pro více osob,
včetně přenosu dat do PC
uživatele, napájení 12/24/220 V.

Kapacita (l) | Capacity (l)

3 000

5 000

10 000

15 000

15 000

Typ | Type

PPN 3

PPN 5

PPN 10

PPN 15

Trailer

Celková délka (mm) | The total length (mm)

3 680

4 680

6 180

7 800

6 955

Délka komory (mm) | Length of chamber (mm)

2 000

2 600

4 180

5 680

5 680

Technická data | Technical data

˭˭ The electronic dispensing
pump can be delivered with
chip control including data
transfer to a user‘s PC, power
supply 12/24/220 V.

Celková šířka (mm) | The total width (mm)

1 500

1 500

2 500

2 500

2 550

Průměr nádrže (mm) | Diameter of tank (mm)

1 600

1 600

2 000

2 000

2 000

Celková výška (mm) | Overall height (mm)

2 300

2 300

2 700

2 700

3 250

Max. hmotnost (kg) | The max. weight (kg)

4 200

6 500

12 000

18 000

18 000

Příkon traktoru (kW/HP) | Power tractor (kW/HP)

48/65

63/85

74/100

109/147
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