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Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy JFC FuelStation 1500l
a

Zastosowanie:
Linia produktów FuelStation przeznaczona jest do bezpiecznego składowania i wewnętrznej
dystrybucji oleju napędowego. To doskonałe rozwiązanie dla firm i osób prywatnych posiadających
pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, np. samochody, maszyny budowlane, wózki widłowe, traktory,
itp. Dostępne pojemności z tej serii produktów to 1500l, 2500l i 5000l.

Parametry techniczne:
Pojemność [l]

1500l

Wymiary:
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość [m]

2,60
1,42
1,35

Gwarancja:
Na szczelność zbiornika
Na wyposażenie

10 lat
2 lata
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Wyposażenie standardowe:









Duża skrzynia dystrybucyjna z dwoma zamkami na klucz,
Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem przeciwzwrotnym
Zamykany właz dostępu 16″ w płaszczu zewnętrznym
Bezprzewodowy czujnik przecieku paliwa, ze zintegrowanym wskaźnikiem
poziomu
Właz do napełniania o średnicy 4″ w płaszczu wewnętrznym
Przyłącze uziemienia
Tablica montażowa z uchwytem na pistolet
4 uchwyty do bezpiecznego transportowania zbiornika
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Wyposażenie dystrybutora:





pompa PIUSI 58l/min napięcie 230V
licznik cyfrowy PIUSI K24 przy pompie z dwoma liczydłami zerowalnym i
łącznym dokładność pomiaru +/-1% z możliwością kalibracji
automatyczny nalewak z wężem dystrybucyjnym o długości 6 m
dodatkowy filtr paliwa-separator wody (wychwytuje zanieczyszczenia oraz
wodę)

Wyposażenie opcjonalne:









dłuższy przewód dystrybucyjny
zwijadło automatyczne z wężem do 12m
szklany filtr paliwa
oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej LED
Przepływomierz cyfrowy PIUSI K600/3 lub K600/B3
wskaźnik poziomu paliwa pokazujący w litrach +/-1%
system zarządzania wydanym paliwem z kontrolą dostępu
wydajniejsza pompa 79l/min

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Konstrukcja wykonana z polietylenu wysokiej jakości, niekorodującego, ze stabilizacją na
promienie UV. Zastosowany materiał odporny jest na działanie czynników atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO
Zastosowanie dwupłaszczowej, wzmocnionej konstrukcji tzw. zbiornik w zbiorniku zabezpiecza
magazynowane paliwo przed wyciekiem. Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu
paliwa, z kontrolą wycieku i systemem monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej. Zestaw
filtrów i zaworów gwarantują bezpieczeństwo eksploatacji. Dwa zamki w klapie skrzyni
dystrybucyjnej zabezpieczają przed dostępem osób niepowołanych do dystrybutora i zbiornika.

PRZEPISY I GWARANCJE
Produkcja FuelStation odbywa się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu UDT, pozytywną
opinię p.poż. Firma JFC na zakupiony towar udziela 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika i 2
lata na podzespoły typu: pompa, przepływomierz, pistolet itp.
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