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HecFleet to najwyższej jakości i najbardziej zaawansowany tankomat dla dużych automatycznych stacji zakładowych i 

stacji obsługujących karty fl otowe. 

Autoryzacja

HecFleet – najlepszy wybór dla 
zakładowych i fl otowych stacji paliw.

Twoje korzyści

  Najnowsza technologia i najwyższa 

  jakość do twojej dyspozycji

  Gwarancja bezpieczeństwa danych, 

  niezawodność, łatwość obsługi

  Trwała i solidna obudowa z 

  aluminium, w 100% nadająca się 

  do recyklingu

  Dostępny w wariancie: wolnostojącym 

  i naściennym

  Do dyspozycji wiele sposobów 

  autotyzacji

Kompleksowa obsługa 

posprzedażowa

Tankomat ten akceptuje wszystkie dostępne na rynku metody 

sprawdzające uprawnienia do pobierania paliwa. Począwszy od 

stykowych kart magnetycznych i chipowych, poprzez karty zbliżeniowe 

i chipy PetroPoint montowane na wlewach paliwa a kończąc na 

aplikacji easy2fuel dedykowanej na smartfony. W zależności od 

wymagań autoryzacja uprawnień i sprawdzanie dostępnych do 

zatankowania limitów paliwa może odbywać się na poziomie 

tankomatu jak i również online na serwerach FleetNet, które 

współpracują z serwerami wiodących wydawców europejskich kart 

paliwowych.

Obsługa tankomatu HecFleet odbywa się za pomocą niezwykle trwałej 

klawiatury piezoelektrycznej lub kolorowego, wandaloodpornego 

ekranu dotykowego. To ostatnie, niezwykle popularne obecnie 

rozwiązanie zapewnia najbardziej komfortową obsługę urządzenia m. 

in. dzięki wyświetlanym grafi kom i animacjom, które prowadzą 

kierowcę przez cały proces tankowania. Kolorowy ekran umożliwia 

również wyświetlanie reklam, które mogą generować dodatkowe 

przychody dla Twojej stacji.

Typowe zastosowania

Zakładowe i fl otowe stacje paliw
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Dane techniczne

Wymiary Wysokość: 1600 mm x Szerokość: 280 mm x Głębokość: 405 mm (wersja wolnostojąca) 

Wysokość:  260 mm x Szerokość: 440 mm x Głębokość: 145 mm (wersja naścienna)

Waga Około 65 kg (wersja wolnostojąca) 

Około 18 kg (wersja naścienny)

Zakres temperatur pracy -25 °C do +55 °C

Klasa ochrony IP44

Pobór mocy Pobór podstawowy: ok. 60 VA +/-10 %. Pobór z ogrzewaniem: ok. 210 VA +/-10 %.

Wilgotność względna Do 95 % (dopuszczalna kondensacja)

Wyświetlacz 6,5”, kolorowy, dotykowy TFT

Zasilanie 230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

Zabezpieczenie 16 A, zwłoczne 

Obszar zastosowania Zakładowe i fl otowe stacje paliw

Pojemność pamięci 100 000 kart

10 000 transakcji

Warianty

• HecFleet Touch

Wariant wolnostojący lub naścienny z ekranem dotykowym.

• HecFleet Standard

Wariant wolnostojący lub naścienny z wyświetlaczem LCD i 

klawiaturą piezoelektryczną.

Opcje i pakiety

• Router LTE, WLAN, DSL do transmisji danych.

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania / ładowania.

• Drukarka paragonów do wydruku potwierdzeń.

• Oświetlenie LED panelu sterowania.

• Czytnik kart chipowych i magnetycznych

• Ogrzewanie do ogrzewania elektroniki i drukarki.

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa.

• Cyfrowy syntezator głosu do komunikacji z 

użytkownikami.

Może współpracować z

Program HecPoll: Zarządzanie danymi klientów, 

zarządzanie kartami i limitami w czasie rzeczywistym, 

instalacja lokalna lub w chmurze jako rozwiązanie SaaS.

PetroPoint: Automatyczna identyfi kacja pojazdu.

PetroLine - monitoring onLine:

Zdalne monitorowanie pracy tankomatów w czasie 

rzeczywistym. Możliwość natychmiastowej reakcji w 

przypadku koniecznej interwencji serwisowej na stacji.

FleetNet Routing: Bezpieczna akceptacja najczęściej 

używanych kart fl otowych.

Aplikacja do tankowania easy2fuel:

Przyspiesz proces tankowania i zaoferuj swoim 

klientom nowoczesny proces autoryzacji podczas 

tankowania dzięki naszej aplikacji easy2fuel.

FleetNet Host: Obsługa 

własnej karty fl otowej.


