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Produkty firmy CEMO umożliwiają optymalne składowanie 
i używanie łatwopalnych, trujących, wybuchowych i szkod-
liwych dla zdrowia substancji. Nasze systemy ochrony 
powierzchni, wanny wyłapujące, zbiorniki i wózki to gwa-
rancja bezpieczeństwa na co dzień.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE: 
BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE 
I UŻYTKOWANIE

Bezpieczne składowanie

Bezpieczne składowanie substancji niebezpiecznych...

  Mniejsze ryzyko za sprawą wanien do wyłapywania posiadających 
ogólne zezwolenie budowlane

  Żywotne materiały, z których wykonane są wanny, sprawiają, że 
posłużą Ci zdecydowanie dłużej

  Modułowe systemy wannowe umożliwiają tworzenie indywidual-
nych rozwiązań magazynowych

  Dzięki różnym materiałom wanien oferujemy szeroki wybór 
rozwiązań od jednego producenta

Wanny wyłapujące i systemy ochrony powierzchni

GFK*: zalecane do składowania oleju napędowego, świeżego i 
zużytego oleju, a także słabych ługów i kwasów

PE**: zalecane do składowania ługów i kwasów

Stal: zalecana do składowania benzyny i łatwopalnych substancji

Bezpieczne zaopatrzenie

Bezpieczne użytkowanie substancji niebezpiecznych...

  Stacjonarne i mobilne rozwiązania pozwolą Ci zyskać niezależność 
we własnej firmie

  Dzięki stacjonarnym wariantom zewnętrznym i wewnętrznym 
konstrukcje możesz umieścić w niemalże dowolnym miejscu

  Mobilne zbiorniki na smary, olej napędowy, AdBlue i inne paliwa

 

Rozwiązania stacjonarne (zbiorniki na paliwo CUBE)

Kompaktowe instalacje dopuszczone do składowania świeżego 
i zużytego oleju

Rozwiązania mobilne (wózki)

Wózki na smary: Praktyczne rozwiązanie do napełniania 
pojazdów na miejscu

Caddy: Mobilne rozwiązanie umożliwiające uzupełnienie płynu do 
spryskiwaczy i środka przeciwko zamarzaniu na miejscu

Wózki do AdBlue®: możliwość mobilnego tankowania AdBlue®   
w warsztacie

Wózek odsysający: mobilne urządzenie do odsysania paliw w 
przypadku nieprawidłowego tankowania *tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

**polietylen

Przez kod QR do

Katalogu produktów!

Twój kompetentny sprzedawca CEMO:

FUCON Dariusz Szczekocki
87-410 Kowalewo Pomorskie
ul. Torunska 14 B
+48 517 649 729
+48 515 170 059
biuro@cemo.com.pl

CEMO - Twój niezawodny partner od 1960 roku

Firma CEMO to jeden z wiodących producentów instalacji do bezpiec-
znego składowania substancji niebezpiecznych. Powstała w Weinstadt 
w Szwabii jako dwuosobowa firma zajmująca się początkowo produkcją 
zbiorników na winogrona i beczek ze wzmocnionego włóknem szklanym 
tworzywa sztucznego. Obecnie oferta firmy obejmuje między innymi stacje 
tankowania, pompy, zbiorniki transportowe/magazynowe, produkty dla 
służb zimowych i instalacje magazynowe na substancje niebezpieczne w 
warsztacie i firmie. Ponad 230 pracowników w oddziałach w Weinstadt, 
Schnelldorf oraz w spółce zależnej we Francji służy doradztwem klientom 
z całego świata działającym w różnych branżach. Wspierają ich w zakre-
sie bezpiecznych rozwiązań dotyczących magazynowania, transportu 
i dozowania cieczy oraz substancji stałych w budynkach i na miejscu. 
Wytwarzając produkty dla gmin, stawiamy przede 
wszystkim na jakość i żywotność. Własne projekty 
i kompetencje w zakresie produkcji oraz zaopatry-
wanie firm na całym świecie – to właśnie recepta na 
jakość i żywotność produktów CEMO.

Doradztwo
Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych urządzeń do tankowania?
Chętnie udzielimy Państwu porad.

Tel. +49 7151 9636-0 lub kontakt@cemo.de

CEMO GmbH ⋅ In den Backenländern 5 ‧ 71384 Weinstadt ‧ Germany
© CEMO 0002-13-pl/09.19 Z zastrzeżeniem zmian technicznych i pomyłek
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Systemy wyłapujące
Wanny wyłapujące i systemy ochrony powierzchni

Szafy bezpieczeństwa
Zgodne z przepisami składowanie substancji niebezpiecznych 

Rozwiązania stacjonarne 
(zbiornik CUBE)

Mobil (Trolleys)
Flexibel tanken und nachfüllen

Wanny wyłapujące
 Wyjątkowo korzystny stosunek ceny do jakości w porównaniu z  

 innymi materiałami (GFK)
 Możliwość uniwersalnego wykorzystywania do magazynowania  

 zużytego oleju, ługów i kwasów (GFK)
 Bardzo wysoka odporność chemiczna na agresywne kwasy 

 i ługi (PE)
 Różne warianty ze stopkami, blokadami, płozami lub kółkami
 Wersje ze stali na łatwopalne substancje

Systemy ochrony powierzchni
 Możliwość łatwego połączenia standardowych wanien za sprawą  

 szyn łączących
 Stabilne kraty ze stali i GFK
 Możliwość dowolnego łączenia ze wszystkimi rodzajami wanien  

 HD i dowolnymi rozmiarami
 Dopuszczone do składowania substancji szkodliwych dla wody i

 palnych
 Wykładanie dowolnie dużych powierzchni jako stacja magazynowa  

 i napełnieniowa

Kompaktowa instalacja do smarów 
  Wysokie bezpieczeństwo za sprawą wbudowanej wanny 

wyłapującej

  Elektryczna pompa zębata 230 V, 9 l/min, 12 barów

  Wersja zewnętrzna z pokrywą – możliwość ustawienia na wolnym 
powietrzu

  Nadaje się do silników, skrzyni biegów i olei hydraulicznych do 
SAE 140

  Wersja premium z nawijakiem węża 8 m

Kompaktowa instalacja na zużyty olej
  Wysokie bezpieczeństwo za sprawą wbudowanej wanny 

wyłapującej

  Wbudowany lejek z sitem do filtrowania zabrudzeń

  Wbudowana taca do odciekania części zabrudzonych olejem

  Wersja zewnętrzna z pokrywą – możliwość ustawienia na wolnym 
powietrzu

Smar (60/100l)
 Łatwa obsługa dzięki wbudowanej rączce i uchwytom
 Bezpieczny transport dzięki wbudowanej ściance działowej
 Niezależne napełnianie nieużywanych silników, skrzyni biegów,  

 możliwość składowania olejów hydraulicznych i AdBlue
 Pompa zębata 12 V, 4,5 l/min, akumulator i ładowarka

AdBlue (60l/100l)
  Łatwa obsługa dzięki wbudowanej rączce i uchwytom
 Bezpieczny transport dzięki wbudowanej ściance działowej
 Niezależne napełnianie AdBlue
 Pompa elektryczna 12 V z automatycznym pistoletem   

 dystrybutora Elaflex, akumulatorem i ładowarką

Odsysania paliwa (95l)
  Idealnie sprawdza się w przypadku błędnego tankowania, w 

razie wypadku oraz przy zwrocie pojazdów
 Idealny produkt do 2 Takt Mix i olejów napędowych
 Wysoki stopień bezpieczeństwa za sprawą wbudowanego   

 przerywacza ognia w zbiorniku
 Elastyczność za sprawą pompy elektrycznej 12 V VDC

Odpowiedni produkt na każdy 
rodzaj substancji niebezpiecznej

Szafy środowiskowe
  Bezpieczne składowanie substancji zagrażających wodzie i 

środowisku w budynkach

  Zamykane drzwi chroniące przed dostępem osób nieuprawnionych

  Idealny produkt do składowania środków ochrony roślin

Szafy bezpieczeństwa F- Safe
  Ogniotrwałość przez 90 min

  Drzwi z indukowanym termiczne zamknięciem na wypadek 
pożaru

  Oznaczenie GS i CE

Szafy bezpieczeństwa FWF 90 na akumulatory
  Odporne na ogień przez 90 minut

  Idealne do składowania akumulatorów litowych

  Minimalne ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru podczas 
ładowania akumulatorów litowych

0002_CEMO_Gefahrstoffe_8S_Altarfalz_105x210mm_2019-09.indd   5-8 16.10.19   16:18


