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Endura

Potřebujete vysoce kvalitní průmyslový stojan?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Průmyslové stojany Gilbarco Veeder-Root modelové řady Endura nabízejí kombinaci vysoce kvalitních
komponentů výdejních stojanů SK700 v průmyslovém

VAŠE VÝHODY
		Provedení s MID nebo bez
Robustní celokovové provedení

robustním provedení. Díky odolnému celokovovému

Optimální poměr cena / kvalita

provedení je tento stojan ideálním řešením pro neve-

Minimální servisní náklady

řejné i veřejné čerpací stanice jako jsou např. zemědělská družstva, autodopravy, lomy, stavební firmy
a další vysoce náročná prostředí. Díky možnosti pro-

		Komunikace po protokolu nebo přes pulsní výstup

vedení s certifikací MID je stojan vhodný i pro provozy

		Přehledný LCD display

s fakturací třetím osobám.

		Propojitelné na standardní tankovací automaty
(např. GVR, Horn Tecalemit, Kupson, Fuelomat
...atd.)
Vyrobeno v Německu

TECHNICKÉ PARAMETRY

VOLITELNÉ ROZŠÍŘENÍ

1 produkt (Nafta nebo Bionafta) s 1 nebo 2 hadicemi
Jednostranné nebo oboustranné provedení
Přehledný LCD display – litry celkem

Elektromechanický totaliser
Nerezové přední panely
Prodloužení hadice
Zvýšená protikorozní ochrana

Volitelné provedení s MID nebo bez

Trhací spojky hadice

Volitelné provedení s ATEX certifikací pro Diesel
Průtok: 40, 70, 120, 40/120 lpm

Pružinové zavěšení hadice
Přídavný adaptér pro tankovací automaty

Sací nebo tlačné provedení

Speciální zakázkové provedení

Gilbarco hydraulika (SK700)

ER3 Protokol

Gilbarco C+ měřič s elektronickou kalibrací
Připojitelné přes protokol nebo pulsní výstup Pulse
output (Multiwire)

Zámky výdejních pistolí
Vytápění elektroniky pro prostředí pod -20°C

Lakované celokovové provedení
Elaflex výdejní pistole a hadice (stejný spotřební
materiál s veřejnými ČS)
Délka hadice 3.5 m
Dostupné v 5-ti základních barevných provedeních (White – RAL9010, Red – RAL3000,
Blue – RAL5002, Green – RAL6018, Aluminium
Grey – RAL9007)
Elektrické připojení (TBC):
230/400V AC, 3-fáze
230V AC, 1-fáze
50 Hz, +/- 2%
Display s funkcí automatického ztmavování po
15 minutách
Provozní rozsah: od -20°C do +55°C
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YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov
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