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Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy JFC 5000l z Cube 70MC 
a 

 

Zastosowanie: 

Linia produktów FuelStation przeznaczona jest do bezpiecznego składowania i wewnętrznej 

dystrybucji oleju napędowego. Zbiornik dwupłaszczowy JFC z dystrybutorem Cube 70MC posiada 10 

kluczy użytkownika, 1 klucz menagera, czytnik nabiurkowy danych pod USB, program komputerowy 

na pendrive. Zbiorniki wyposażony w terminal cube 70MC charakteryzują się łatwością obsługi dla 

użytkowników. Dostęp do tankowania możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą kluczy 

elektronicznych lub kodów PIN. Terminal umożliwia rejestrację 50 użytkowników. Osoba tankująca 

wprowadza dane który pojazd tankuje np. numer rejestracyjny, możemy  aktywować opcję 

podawania stanu licznika przebiegu w km lub liczbę motogodzin. Maksymalny zapis tankować 200 

operacji, przed tą ilością należy przenieść dane za pomocą klucza menagera z terminala na czytnik do 

komputera. Dzięki programowi możemy odczytać KTO, KIEDY, JAKĄ ILOŚĆ, NA KTÓRY POJAZD, Z 

JAKIM STANEM LICZNIKA zatankował paliwo. Możemy eksportować dane do programu Microsoft 

Excel. 

 

Parametry techniczne: 

Pojemność [l] 5000 
 

Wymiary: 
Długość [m] 2,95 
Szerokość [m] 2,38 
Wysokość [m] 2,04 

 

Gwarancja: 
Na szczelność zbiornika 10 lat 
Na wyposażenie 2 lata 
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Wyposażenie standardowe : 

 duża skrzynia dystrybucyjna umożliwiająca wygodny dostęp do podzespołów, 
 zamykana na dwa zamki obudowa zapewnia ochronę dystrybutora i przyłączy przed 

złymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych, 
 bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze 

zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami, 
 elastyczny przewód zasysający zbrojony z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem 

siatkowym, 
 duża tablica montażowa z uchwytem na pistolet, 
 zamykany właz dostępowy 16” (w płaszczu zewnętrznym), 
 zamykany wlew 4" w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym, 
 pokrywa rewizyjna o średnicy 16" w zbiorniku wewnętrznym, 
 przyłącze uziemienia, 
 4 uchwyty transportowe umożliwiające bezpieczne podnoszenie zbiornika 
 Pompa 230V przepływ 72l/min 

 przewód dystrybucyjny 6m z automatycznym pistoletem 
 dodatkowy filtr paliwa separator wody 

 

Wyposażenie dystrybutora:   

 Dwa wyświetlacze 

 Zapis 200 tankowań 

 Dokładność pomiaru tankowania +/- 0,5% 

 Możliwość kalibracji 

 Żądanie podawania stanu licznika km 

 Max ilość użytkowników 50 osób 

 10 kluczyków dla użytkowników 

 1 klucz zarządzający ( umożliwia przenoszenie danych) 

 czytnik do komputera pod USB 

 Program komputerowy na pendrive do raportowania tankowań 

  

Wyposażenie opcjonalne zbiornika:  

 dłuższy przewód dystrybucyjny  
 przewód dystrybucyjny na zwijadle do 14m 
 szklany filtr paliwa 
 zewnętrzna linia napełniająca 2" z zaworem odcinającym spill-stop 
 oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej. 
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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. 

 


