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HecPump to połączenie niezawodnego dystrybutora paliw i nowoczesnego tankomatu. Dzięki temu urządzenie potrafi  

zidentyfi kować kierowcę i pojazd, zatankować oraz udostępnić dane transakcji do dedykowanego oprogramowania 

celem sporządzenia raportów i analiz. Szybko, skutecznie i wydajnie.

Tankowanie

HecPump – dystrybutor i tankomat 
w jednym.

Typowe zastosowania

Zakładowe stacje paliw

Twoje korzyści

  Tankomat i dystrybutor paliwa w 

   jednym urządzeniu, od jednego 

   dostawcy

    Szybkie tankowanie, zwiększona 

    przepustowość na stacji

    Wydajność od 40 do 130L/min. 

    Intuicyjna obsługa

    Szczegółowe analizy zużycia paliwa 

    i zabezpieczenie przed nadużyciami

   Dostępna wersja jedno i 

   dwuwężowa

    Kompleksowa obsługa 

    posprzedażowa: dostępna infolinia, 

    szkolenia i profesjonalny serwis na 

    terenie całego kraju

y y

W zależności od potrzeb można wybrać wersję jedno lub dwuwężową, 

dostosować wydajność dystrybutora w przedziale 40 – 130 L/min. oraz 

rodzaj tankowanego paliwa. HecPump można również stosować do 

rozliczania sprzedaży paliwa dla fi rm obcych. Dostępne certyfi katy MID 

moduł D i Atex gwarantują określoną przez stosowne rozporządzenia 

dokładność pomiaru i bezpieczeństwo użytkowania.
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Może współpracować z

Centralne zarządzanie HecPoll: Zarządzanie danymi 

klientów, zarządzanie kartami, limitami w czasie 

rzeczywistym, instalacja lokalna lub w chmurze jako 

rozwiązanie SaaS.

Aplikacja easy2fuel: Przyspiesz proces tankowania i 

zaoferuj swoim klientom nowoczesny proces 

autoryzacji podczas tankowania dzięki naszej aplikacji 

easy2fuel. 

Live Monitoring PetroLine: Kontrola i monitoring 

tankomatów w czasie rzeczywistym. Możliwość 

natychmiastowej reakcji w przypadku koniecznej 

interwencji serwisowej na stacji.

PetroPoint: Automatyczna 

identyfi kacja pojazdu.

Dane techniczne

Wymiary 573 x 529 x 2105 mm (jednowężowy z masztem sprężynowym)

848 x 533 x 2390 mm (dwuwężowy z masztem sprężynowym)

Waga ok. 100 kg (jednowęzowy)

ok. 135 kg (dwuwężowy)

ok. 185 kg (dwuwężowy do tankowania równoległego)

Zakres temperatur pracy -20 °C do +55 °C

Klasa ochrony IP44

Pobór mocy Silnik jednofazowy 40 do 80 l/min ok. 1,1 kW

Silnik trójfazowy 40 do 80 l/min ok. 0,75 kW 

Silnik trójfazowy 130 l/min ok. 2,2 kW 

Tankomat 60 VA (210 VA z ogrzewaniem)

Wilgotność względna Do 95 %

Zasilanie 230 V AC/400 V AC

Obszar zastosowania Zakładowe i fl otowe stacje paliw

Filtr Stal chromowa o grubości 100 μm, fi ltr łatwy do czyszczenia, wielokrotnego użytku

Pistolet dystrybutora ZVA SlimLine, ZVA 25

Wydajność 40 l/min, 80 l/min, 130 l/min +/- 10%

Wyposażenie standardowe Maszt sprężynowy ze stali nierdzewnej

Warianty

• HecPump Jednowężowy (40 l, 80 l, 130 l)

Dystrybutor paliwowy z wbudowanym automatem 

Heconomy dla oleju napędowego lub benzyn.

• HecPump Dwuwężowy(80/40 l, 130/40 l)

Dystrybutor paliwowy z wbudowanym automatem 

Heconomy dla oleju napędowego, bez możliwości 

równoległego tankowania.

• HecPump Dwuwężowy (40/40 l, 80/ 40 l,

130/40 l, 80/80 l, 130/80 l, 130/130 l)

Dystrybutor paliwowy ze zintegrowanym automatem 

Heconomy dla oleju napędowego z możliwością 

tankowania równoległego.

Opcje i pakiety

• Router LTE, WLAN, DSL do transmisji danych.

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania.

• Drukarka paragonów

• Czytnik kart magnetycznych lub chipowych

• Ogrzewanie do przestrzeni elektroniki i drukarki

• Optilevel – współpraca z systemem pomiaru ilości paliwa w 

zbiornikach

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa

• Kolor możliwość zamówienie dystrybutora w wybranym 

kolorze z palety RAL


