Katalog ofertowy
GRUPA
LINIA

Dystrybutory paliwowe
Major

TYP

4601.xxx

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wydajność
40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony
w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i
układu odzysku oparów, funkcjonalność działania
układu odzysku oparów zgodnie z projektem
Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu
odzysku oparów, układ zabezpieczenia
termicznego silników, kompensacji wydanej
ilości paliwa w 15 ºC, energooszczędne
wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC
bez konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130,
możliwość podłączenia satelity, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży
gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora
przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety
RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za

„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

4602.xxx

Dystrybutor na dwa produkty, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, cztery węże, wydajność
40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację
elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów,
funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z
projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku
oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników,
kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 ºC, energooszczędne
wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy
końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach
odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130,
możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do
sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw
dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny
z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

4603.xxx.

Dystrybutor na trzy produkty, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, sześć węży, wydajność
40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku
oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów
zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę
systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia
termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa
w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem
LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy
końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach
odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130,
możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do
sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw
dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny
z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

4604.xxx

Dystrybutor na cztery produkty, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, osiem węży,
wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu
odzysku oparów, funkcjonalność działania układu
odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE,
autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ
zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji
wydanej ilości paliwa w 15 ºC, energooszczędne
wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe,
kryzy końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach
odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130,
możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do
sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw
dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny
z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

4605.xxx

Dystrybutor na pięć produktów, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, osiem węży,
wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu
odzysku oparów, funkcjonalność działania układu
odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy
WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów,
układ zabezpieczenia termicznego silników,
kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 ºC,
energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem
LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC
bez konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensatory
montażowe, kryzy końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich

walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,
Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130,
możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do
sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw
dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny
z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

GRUPA
LINIA

Dystrybutory paliwowe
Popular

TYP

8991.422 i 8997.422

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż, wykonanie z
VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu
odzysku oparów, funkcjonalność działania układu
odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy
WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów,
układ zabezpieczenia termicznego silników,
kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 ºC,
energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem
LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC
bez konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość podłączenia satelity (typ
8997), możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i
bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby
niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania
zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora
podstawowego Typu POPULAR – jedyne takie rozwiązanie na rynku paliwowym. (typ 8997)
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

8990.422

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż , bez VRS,
wydajność 130 l/min.
Przeznaczenie: oleje napędowe, biodisel B10 do B100.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:





Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu
odzysku oparów, funkcjonalność działania układu
odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy
WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów,
układ zabezpieczenia termicznego silników,
kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 ºC,
energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem
LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy,
kryza końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,

Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 80/130, możliwość podłączenia satelity,
możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a
także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane,
sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy
jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
.

ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora
podstawowego Typu POPULAR – jedyne rozwiązanie na rynku paliwowym.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

8994.422, 8996.422, 8998. 422, 8999.422

Dystrybutor na dwa produkty, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wykonanie z
VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:





Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku
oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów
zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę
systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia
termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa
w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem
LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryza
końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,

Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania dla typów 8994, 8996, 8999 – 40/60 dla
typów 8996, 8998, 8999 – 80/130, możliwość podłączenia satelity ( typ 8996, 8998, 8999 ) , możliwość
wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi
flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja
wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora
podstawowego Typu POPULAR – jedyne rozwiązanie na rynku paliwowym. (typ 8996,8998,8999)

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP

8995.422

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wykonanie z
VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację
elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów,
funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z
projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku
oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji
wydanej ilości paliwa w 15 ºC, energooszczędne wyświetlacze z
podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez konieczności
dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Zapasowe wkłady filtra, kompensator montażowy, kryza końcówki
technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności
na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np.
HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość wyposażenia w
samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot
transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty.
Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

GRUPA
LINIA

Dystrybutory paliwowe
Satelitarny odmierzacz

TYP

V – line Z 259

Satelitarny moduł do dystrybutor paliw, wydajność 80 l/min, jednostronne wydawanie jednego rodzaju
paliwa.
Przeznaczenie: oleje napędowe, biodisel B10 do B100.
Wyposażenie standardowe w cenie modułu:


Pistolet i wąż firmy Elaflex,



Wyłącznik magnetyczny do uruchamiania/wyłączanie dystrybutora podstawowego
poprzez zdejmowanie/odkładanie pistoletu nalewakowego,



Komplet do podłączenia układu hydraulicznego dystrybutora: rurka łącząca TS –
PS, uszczelnienie, śruby i podkładki,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal
nierdzewna,

Satelita umożliwia połączenie z dystrybutorami podstawowymi Typów: Popular 899x.xxx,
Major 460x.xxx, 460x.xxx/LPG równoczesne dwustronne wydawanie paliwa dla samochodów
wyposażonych w dwa zbiorniki lub jednostronne wydawanie paliwa do jednego zbiornika
samochodu umieszczonego po przeciwnej stronie dystrybutora podstawowego.
.
Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
za
„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

GRUPA
LINIA

Dystrybutory paliwowe
Minor

TYP

8991. 623 i 8997.623

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie jednostronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż, wykonanie
z VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.
Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodisel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,
etanol.
Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:


Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w:
kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu
odzysku oparów, funkcjonalność działania układu
odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE,
autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ
zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji
wydanej ilości paliwa w 15 ºC, energooszczędne
wyświetlacze z podświetleniem LED,



Temperatura pracy w zakresie - 40 ºC do + 60 ºC bez
konieczności dodatkowego ogrzewania,



Pistolety i węże firmy Elaflex,



Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza
końcówki technologii,



Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,



Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach

odporności na rdzę: stal nierdzewna,
Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy
urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.
Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania
Stacją Paliw oraz z systemami obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.
Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość wyposażenia w
samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot
transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty.
Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy dwustronnej.
Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.
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