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Typowe zastosowania

Publiczne stacje paliw

Zakładowe i fl otowe stacje paliw

HecStar to tankomat dedykowany dla publicznych stacji paliw. Umożliwia stworzenie czynnej 24 godziny na dobę, 

samoobsługowej stacji paliw. HecStar to przyjazna obsługa, szybkie tankowanie i możliwość zapłaty za paliwo tuż przy 

dystrybutorze.

Autoryzacja

HecStar – najwyższa jakość i niezawodność 
dla automatycznej, czynnej 24h stacji paliw.

Twoje korzyści

  Obsługa wielu metod płatności

  Intuicyjna obsługa

  Trwała i solidna obudowa z profi li 

  aluminiowych, w 100% nadająca się 

  do recyklingu 

  Dostępna wersja podwieszana do 

  wielu modeli dystrybutorów

  Funkcjonalny ekran dotykowy

Kompleksowa obsługa 

posprzedażowa: dostępna infolinia, 

szkolenia i profesjonalny serwis na 

terenie całego kraju

W tankomacie HecStar można zapłacić za paliwo różnymi formami 

płatności. Tankomat akceptuje karty płatnicze, karty fl otowe, karty 

stacyjne oraz gotówkę.

Zaimplementowany w tankomacie serwer stron internetowych 

zapewnia właścicielowi stacji wszystkie informacje o stanie urządzenia 

za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Dzięki temu stacja paliw 

może być pod stałą kontrolą z dowolnego miejsca z dostępem do 

Internetu.

W zależności od potrzeb i dostępnego miejsca na stacji, automat 

Hecstar dostępny jest w wersji wolnostojącej jak i podwieszanej pod 

liczydłem dystrybutora paliw. Wbudowany najwyższej jakości kolorowy i 

dotykowy ekran sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna, prosta i 

funkcjonalna.
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Dane techniczne

Wymiary Wysokość: 1630 mm x Szerokość: 430 mm x Głębokość: 405mm (wersja wolnostojąca)

Wysokość: 365,2 mm x  354 mm x D 305 mm (wersja do zabudowy)

Waga Bez sejfu 90 kg, z sejfem 160 kg (szeroka obudowa)

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. Pobór z ogrzewaniem i czytnikiem banknotów: ok. 360 VA

Wilgotność względna Do 95 % 

Wyświetlacz 6,5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT  (w wersji wolnostojącej)

10-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT (w wersji do zabudowy)

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

Obszar zastosowania Publiczne, fl otowe i zakładowe stacje paliw

Pojemność pamięci 100 000 kart, 10 000 transakcji

Warianty

• Tankomat z czytnikiem banknotów

Urządzenie HecStar z czytnikiem banknotów i sejfem oraz 

terminalem kart płatniczych, fl otowych, stacyjnych.

• Tankomat bez czytnika banknotów 

Urządzenie tylko z czytnikiem kart płatniczych, 

fl otowych i stacyjnych.

• Tankomat do zabudowy 

Urządzenie przeznaczone do zabudowy w  dystrybutorach 

paliw. Urządzenie tylko z czytnikiem kart płatniczych, 

fl otowych i stacyjnych.

Opcje i pakiety

• Router LTE, WLAN, DSL do transmisji danych.

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania.

• Drukarka do faktur, paragonów  fi skalnych i niefi skalnych 

potwierdzeń transakcji.

• Czytnik kart magnetycznych lub chipowych

• Ogrzewanie przestrzeni elektroniki i drukarki.

• Optilevel – współpraca z systemem pomiaru ilości paliwa w 

zbiornikach. 

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa.

• Cyfrowy syntezator głosu do komunikacji  z 

użytkownikami.

• eReady – rozwiązanie dla paliw alternatywnych i ładowania 

pojazdów elektrycznych.

Może współpracować z

Program HecPoll: Zarządzanie danymi klientów, 

zarządzanie kartami i limitami w czasie rzeczywistym. 

Instalacja lokalna, sieciowa 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 easy2fuel:

Przyspiesz proces tankowania i zaoferuj swoim 

klientom nowoczesny proces autoryzacji podczas 

tankowania dzięki naszej aplikacji easy2fuel.

FleetNet Host: Obsługa 

własnej karty fl otowej.


