
Műszaki jellemzők: 
Az EN 10025/93 szabványnak megfelelő, S235JR szénacélból készült vízszintes (1000 

l) és függőleges (300-400-600 l) tengelyű, henger alakú tartály, mely egy ütés és 

borulás elleni védőszerkezet belsejébe kerül felszerelésre; előkezelés két réteg epo-

xi alapozóval, melyre, foszfát kezelést követően, egy fényes, RAL 6018 színű, kettős 

összetevőjű dupla poliuretán réteg került. A tartály belső elválasztófallal és egy 

hullámmegszakítóval van ellátva (csak az 1000 és 600 l-es tartályoknál). 300 mm 

átmérőjű, légmentesen záró felső nyílással rendelkezik, mely horganyzott lemez-

zel, peremmel, csavarokkal és tömítéssel van ellátva. Kettős működésű biztonsági 

szellőzőnyílása van, melynek célja a folyadék kiszivárgásának megakadályozása 

felborulás esetén. Engedélyezett biztonsági és vákuumszeleppel van ellátva, va-

lamint 3” sárgaréz töltőcsatlakozóval, mely könnyen eltávolítható és akár le is 

zárható. Az 1½” olvadó biztosítékkal ellátott csatlakozófedél mellett megtalálható 

a zárógolyóval ellátott bemeneti szelep, az emelésre kiegyensúlyozott felső gyűrűk, 

nyílások a targonca villáinak, melyek mind a négy oldalon megtalálhatók, illetve a 

vagonhoz vagy platformhoz való rögzítésre létrehozott nyílások. A tartályhoz egy 

RAL 2008 narancs-sárga színű fémszekrény is tartozik, amely rozsdamentes acél 

zárszerkezettel rendelkezik és amelyben egy 12 vagy 24 V-os, 48 l/perc kapacitású, 5 

méteres tömlővel és automata pisztollyal ellátott szivattyú található. Kérés esetén a 

tartályt akár az Ön igényei szerint is fel lehet szerelni.

A hulladékolajok gyűjtésére és tárolására alkalmas tartályok 

két nyílással vannak ellátva, az egyik a feltöltésre használatos, 

mely rácsozattal rendelkezik a szűrők tisztítása érdekében, 

a másik pedig az összegyűjtött hulladékolaj eltávolítására 

használandó. Ezen tartályoknak két változata létezik, a belső 

(kód: SROEI-500), illetve a külső (kód: SROE-500), amely 

emelésre alkalmas gáz-dugattyús fedéllel van ellátva. A 

biztonsági előírások összhangban vannak az 1990.03.19-én 

kelt miniszteri rendelettel.

 

Modell Liter Méretek (mm)  Tömeg 

(kg)
(a) (b) (c)   

PEM 300 296 1150 770 1010 148      

PEM 400 405 1150 770 1260 162

PEM 600 605 1300 970 1210 237

PEM 1000 1000 1810 1035 1325 313                             

RACCoil
Hulladékolajok tárolására 

alkalmas tartályok

Folyadékot tartalmazó hordók tárolására 

alkalmas fémből készült tárolók

Téglalap alakú, maximum 200 L. űrtartalmú 

olajhordók tárolására alkalmas tárolók. 

Az ún. nyitott tér (open space) tároló hen-

gerelt acélból készül és 3 mm vastagságú 

gyűjtőtartállyal, illetve hordóállvánnyal van 

ellátva. Ugyanakkor, az 1985.04.17-én kelt 

miniszteri körlevél előírásainak megfelelő 

szellőzőrácsokat is tartalmaz.

A VERITAS HIVATAL által, az IMDG 32° - 04, illetve a II. és III. osztályú 
veszélyes és gyúlékony folyadékok közúti szállításáról szóló, 2005. június 
6-án közzétett 134-es számú elnöki rendelet értelmében jóváhagyott 
szállítható elosztó tartályok. Használatukhoz nincs szükség különleges 
engedélyre vagy ADR eszközökre.
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PRONTOenergy 490

PRONTO energy 490 L. kapacitású jóváhagyott gázo-

lajtartály, mely ideális a mezőgazdasági üzemeknél, il-

letve ipari, szállítási és egyéb tevékenységek alkalmával 

történő kismennyiségű üzemanyag-utántöltésekhez. 

Az 1982.02.16-án kelt miniszteri rendelet értelmében 

a jóváhagyott 490 literes gázolajtartály nem alkalmas 

tűzvédelmi tevékenységek lebo-nyolítására és a következő 

változata létezik: 490 literes jóváhagyott gázolajtartály, 

mely kézi forgó szivattyúval, mechanikus szintjelzővel, 

tömlővel és aluminium kézipisztollyal van ellátva.

www. .co

Belső/kód Kapacitás/l Magasság/mm Mélység/mm   Szélesség/mm

SROEI 500 500 1245 1000 1000 

Külső/kód Kapacitás/l Magasság/mm Mélység/mm   Szélesség/mm

SROEE 500 500 1460 1000 1000

OBIL ÉS FIX GÁZOLAJ

ÜZEMANYAGKUTAK GYÁRTÓJA



Üzemanyag-ellátást vezérlő számítógépes rendszer
Napjainkban nagyon fontos az üzemanyag-ellátás ellenőrzése és feljegyzése, il-
letve a saját eszközök átlagos fogyasztásának valós idejű ismerete. Hasonlóan nagy 
jelentőség tulajdonítható a tartályban lévő mennyiségnek is, mivel ezáltal lehet 
ellenőrízni ezen eszközök hatékonyságát, illetve ez alapján lehet ütemezni az üze-
manyag időszerű beszerzését.

Műszaki jellemzők:
- Akár 900 gépkocsi és 900 gépkocsivezető kezelése és irányítása;
-  Két elosztó-szivattyú egyidejű működése;
- Dupla transzponder (közlekedési eszköz és gépkocsivezető), mely a jármű és 

vezetőjének biztonságos és teljes irányítását eredményezi;
-  Készülékbe beépített GPRS modem;
-  Az ellátásra vonatkozó adatok GPRS modemen keresztül történő elküldése a 

„SZERVER”-hez (rögzítés céljából). A szerverhez elküldött adatcsomag minden 
olyan adatot tartalmaz, amely az ellátásra és a tartályban található üzemanyag-
mennyiségre vonatkozik (dátum, idő, szállítási eszköz, gépkocsivezető, literszám, 
szállítási kód);

-  Lehetőség az ellátásra vonatkozó jelentések megtekintéséhez bármely internet-
csatlakozással rendelkező készülékről;

-  SMS-riasztás (pl. üres tartály) két, előre meghatározott mobiltelefonra;
-  SMS küldése révén történő frissítés a tartályban levő üzemanyagmennyiségre vo-

natkozóan;
-  Az eszközök és gépkocsivezetők SMS-en keresztül történő engedélyezése/ tiltása;
-  Értesítő SMS küldése fogyófélben lévő gázolaj esetén (literszám programozható 

értéke).
A nagyméretű LCD kijelzőn mindig megjelenik a dátum, a kiszállított üzemanyag-
mennyiség literszáma, az adatokra felhasznált memória százalékban kifejezett érté-
ke, illetve a GPRS modem „területe”. A rendelkezésre bocsátott szoftver alátámasztja 
az összegyűjtött adatokat, biztosítván ezáltal a különböző típusú jelentésekhez való 
hozzáférést (átlagfogyasztás/ szállítóeszköz és fogyasztás/gépkocsivezető). 

Jellemzők: Az EN 10025/93 szabványnak 

megfelelő, S235JR szénacélból gyártott, vízszin-

tes tengelyű, tartószerkezettel rendelkező henger 

alakú tartályok, amelyeket két réteg epoxi ala-

pozóval kezeltek és amelyekre, foszfát kezelést 

követően, egy fényes, RAL 6018 színű, kettős 

összetevőjű dupla poliuretán réteg került.

Leírás: 400 mm átmérőjű nyílás, amely csavarokkal 

és tömítésekkel, 3” gyorscsatlakozóval, valamint 

egy jóváhagyott, 90%-os terhelést megengedő 

határoló szeleppel rendelkezik. 1 ½” tűzálló 

hálóval ellátott szellőző. Átlátszó tömlővel felszerelt külső szintjelző, amelyet 

egy rozsdamentes acélcső véd és amely oldalán egy mm-beosztású mérőszalag, 

illetve alsórészén egy golyósszelep található. Az alsó részen egy biztonsági 

fedővel ellátott nyílás található, amelyen keresztül az időszakos tisztítási 

műveletek hajthatók végre. A szűrővel és egyirányú szeleppel felszerelt szívócső 

magasan van elhelyezve, ezáltal megfelelő módon lehet ülepíteni a dízel üze-

manyagot. Ugyanakkor a rendszer rendelkezik földeléssel és fémlemezekből 

készült, a nyíláshoz vezető lépcsőzettel.

Grupul de distribuţie: Egy RAL 2008 narancssárga színű, kulccsal zárható 

rozsdamentes acélból készült zárszerkezettel ellátott fémszekrényben található, 

mely egy 55-120 l/perc kapacitású, lapátokkal felszerelt önfelszívó szivattyút 

tartalmaz. A szivattyú hálózati szűrővel és áramlásmérővel rendelkezik. A ren-

dszerhez egy elektromos kapcsolószekrény is tartozik, amely a következőket 

tartalmazza: a szivattyú indítását/lezárását irányító nyomógomb, gázolaj 

vezérlőrelé, vészleállító, feszültség kijelző, illetve villogó és hangjelzést ki-

bocsátó gázolajszint-kijelző.

Védőtető (baldachin):
Négy függőleges tartórúd, horganyzott tetőfedő, 

horganyzott hullámlemez-bevonat.

Tartálymedence:
Az EN 10025/93 szabványnak megfelelő, S235JR 

szénacéllemezből készült. A tartály aljára szerelt és 

rögzített önhordó kerettel rendelkezik. A tartály ka-

pacitásának megfelelően, valamint az 1990.03.19-

én közzétett miniszteri rendelet értelmében lett 

megtervezve. Földeléssel, elvezetőrendszerrel és 

leeresztő golyós-csappal van ellátva. Két réteg 

epoxi alapozóval lett kezelve, melyre, foszfát kezelést követően, egy fényes, RAL 

6018 színű, kettős összetevőjű dupla poliuretán réteg került.

Dicam Gest Web

D
i C

am
ill

o S
erbatoi      D

i C
am

illo Serbatoi
 

Modell
Medence mérete                Baldachin mérete

(a) (b) (c) (d) (e)

4      90 l. 1000 1000 1100 1100 1800

1200 l. 1250 1630 2100 1520 2100

2000 l. 1500 2100 2380 1870 2400

3000 l. 1750 2100 2380 1870 2500

5000 l. 2100 2750 3700 2380 2600

7000 l. 2100 3100 3700 2380 2600

9000 l. 2100 4100 4620 2380 2600

Zárószerkezettel és golyósszeleppel 

ellátott külső szintkijelző

Bemenetnél elhe lyezett SAMPI 

sm7-nx áramlásmérő

 

JÓVÁHAGYOTT ÜZEMANYAGTARTÁLYOKPRONTOenergy
Üzemanyag-ellátást vezérlő 

számítógépes rendszer

A medence kapacitása és mérete, 

baldachin, modell


