
Stacjonarne i mobilne urządzenia
do tankowania CEMO

Zbiornik CUBE
Stacjonarne kompletne urządzenie
do tankowania na miejscu

DT-Mobil Pro
Szczególnie wytrzymałe do tankowania mobilnego

Mobil Easy
Zmienne zastosowanie na
miejscu i w pojeździe

Wózek
Maksymalna mobilność z rozwiązaniem
niezależnym od lokalizacji

Zalety w skrócie
Przejrzysty układ: Komponenty na poziomie roboczym

Zawsze uporządkowane: Automatyczny bęben na wąż

Ogromna stabilność formy: Struktura plastra miodu i stalowe
obręcze

Podwójne bezpieczeństwo: Wbudowana wanna zbiorcza PE

Najwyższa czystość: Uchwyt na pistolet dystrybutora zbiera
kapiący olej napędowy

Łatwa obsługa: Łatwy dostęp do wszystkich komponentów,
wysokość robocza 1,4 m

Łatwe do otwarcia: Sprężyny gazowe wbudowane w pokrywie

Niezawodna ochrona przed obciążeniem wiatrem: Cztery
punkty mocowania

Łatwy transport: Punkty mocowania do szekli/dźwignic

Ogólna Aprobata Techniczna Z-40.21-565, DIBT Z-40.21-510

CE (zgodne z wymogami normy EN 13341)

Zalety w skrócie
Optymalne wykorzystanie przestrzeni: Przestrzenna konstrukcja
urządzenia do tankowania

Wysokiej jakości powłoka: Pojemnik zewnętrzny z blachy stalowej 3 mm

Najwyższa stabilność: Pojemnik wewnętrzny wykonany z blachy
stalowej 3 mm lakierowanej, alternatywnie z PE z wbudowaną ścianką
akustyczną

Łatwy transport: możliwość 2-krotnego sztaplowania, gniazda do wideł
wózków widłowych i narożniki do sztaplowania z uchami transportowymi

Podwójne bezpieczeństwo: Wbudowana sonda przecieków

Niezawodna ochrona przed kradzieżą: Pokrywa z możliwością
zamknięcia

Łatwe otwieranie: Sprężyny gazowe wbudowane w pokrywie

Przejrzysty układ: Pojemnik wewnętrzny ze wszystkimi opatentowanymi
elementami funkcyjnymi

Zoptymalizowane użycie: Zbiornik wewnętrzny ze zredukowaną wagą,
PE lub Heavy Duty ze stali pełnej

Dopuszczone do transportu zgodnie z ADR (850/980 L)

Dopuszczone do transportu do bezpośredniego zużycia zgodne z
ADR 1.1.3.1 c) (440 L)

Zalety w skrócie
Komfortowy schowek: Uchwyt na pistolet dystrybutora
zapewnia przymocowanie

Łatwy transport: Gniazda na widły wózka widłowego i wgłębienia
na pasek mocujący zapadkowy

Zabezpieczenie ładunku zgodne z regulacjami: Składane ucha
dźwigowe i stabilizacyjne

Zmienny ogranicznik pokrywy: Możliwość montażu po lewej i
prawej stronie

Praktyczna obsługa:Wbudowane uchwyty transportowe

Ciągły pobór:Wentylacja z redukcją ciśnienia Najwyższe
bezpieczeństwo: Przewód pobierający z możliwością odcięcia

Zawsze uporządkowane:Wbudowany uchwyt na wąż

Ciągła gotowość do użycia: Pasy stabilizujące na zewnątrz
komponentów

Dopuszczone do transportu zgodnie z ADR
(200/460/600/850/980 L)

Dopuszczone do transportu do bezpośredniego zużycia z
godnie z ADR 1.1.3.1 c) (125/210/440 L)

Zalety w skrócie
Absolutna autonomia: Tankowanie bezprzewodowe i niezależne
od baterii pojazdu

Ciągły pobór: Wbudowana wentylacja

Najwyższe bezpieczeństwo: Przewód pobierający z możliwością
odcięcia, wbudowana ochrona przeciwzagięciowa i przegub
obrotowy

Komfortowy schowek: Uchwyt na pistolet dystrybutora z
blokowanym zamkiem mechanicznym

Łatwy transport: Wgłębienia na pasek mocujący zapadkowy

Zawsze uporządkowane:Wbudowany uchwyt na wąż

Osprzęt do pracy w terenie: Bardzo duże koła Elastyczne
zastosowanie: Pozycja stojąca lub leżąca

Dopuszczone do transportu do bezpośredniego zużycia
zgodnie z ADR 1.1.3.1 c)

Możliwe warianty
wyposażenia
• Pompa elektryczna 230 V
• Szybkozłączka
• Licznik
• Filtr
• 8-metrowy zwijak na wąż
• System zarządzania danymi

zbiornika CMO10
• Transfer danych
• 1 000–5 000 L

(jako system na baterie do 15 000 L)

Możliwe warianty
wyposażenia
• Pompa ręczna
• Pompa elektryczna

12 V / 24 V / 230 V
• Szybkozłączka
• Licznik
• Filtr
• 8-metrowy zwijak na wąż
• System zarządzania danymi

zbiornika CMO10
• Transfer danych
• 980 L (jako combi 850/100 L

lub 980/200L)

Możliwe warianty
wyposażenia
• Pompa ręczna
• Pompa elektryczna 12 V / 24 V
• Akumulator LiFePO 4 z

ładowarką
• Szybkozłączka
• Licznik
• 125-980 L

Możliwe warianty
wyposażenia
• Pompa ręczna
• Pompa elektryczna 12 V
• Akumulator LiFePO 4 z ładowarką
• Szybkozłączka
• Licznik
• 53–100 L


